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رئیس جمهور گفت: این اقدامات ]تالش های صورت گرفته در ایران برای مقابله با ویروس کرونا[ می تواند منبعی باشــد برای کالس های دانشــگاهی، بعضی از 
این اقدامات کار ارزشمندی بوده و می تواند تبدیل به یک مدل برای مقابله با بیماری های واگیردار شودحجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا طی سخنانی ضمن تشکر از کادر درمانی، اعضای ستاد و وزیر بهداشت به خاطر تالش های انجام گرفته در بیش از یکسال 
مقابله با ویروس کرونا، اظهار داشت: تولیدگران و اصناف مشکالت فراوانی را تحمل کردند و صدا و سیما هم به خوبی مصوبات ستاد و نکات الزم درباره کرونا 

را برای مردم تبیین کرد.....

www.sobh-eqtesad.ir

روحانی:

 واکسیناسیون در کشور گسترده تر می شود
info@sobh-eqtesad.ir

زمیِن لیبرالیزم، فقیرپرور است
این روزها که در آستانه ورود به قرن جدید و سال جدید و نوروز ۱۴۰۰ 
هستیم بخشی از فضای دغدغه ها را قیمت ها و خصوصا قیمت میوه 
به خود تخصیص داده اســت. مسئولین به هم نگاه میکنند. هرکدام 
باســوادترند به دیگری میخندند و هر کدام کم ســوادتر به دیگری 
اخــم میکند و در دل می پرســند چرا نباید قیمت میوه و یا اساســا 
قیمت ها را کنترل کنیم؟ حاال که فضا کمی حساس تر شده با مکانیزم 
لیبرالیســتی اجازه ورود میوه از مرزها را صادر میکنند. در آمارها هم 
اعالم میکنند که در انبارها میوه به حد وفور وجود دارد. این تناقض را 
چگونه باید حل کرد که میوه وجود دارد و گران است و گرانی آن را با 
مصرف ارز و واردات میوه حل میکنند؟ این که محرز است که چون با 
صرف ارز میوه وارد میشود و ارز هم تقاضای بیشتری پیدا میکند، لذا 
ارز گرانتر میشود پس میوه وارداتی هم با ارز گرانتر به بازار می آید و 
نهایتا تاثیری روی قیمت میوه نخواهد گذاشت. دایره ای تکراری به نام 
» حب سرگردان«. در خبرها می خواندم که  گرانی میوه را به ارتکاب 
جرم دالالن نسبت میدهند که بنظرم این نظریه نیاز به اصالح دارد. 
داللی یا حق العمل کاری در هر فعالیتی میتواند ابزار روغن کاری بین 
تولید و یا مالک و مصرف کننده  یا خریدار واقع شــود. اگر منصفانه 
انجام شود و هدایت قانونی داشــته باشد طبعا نوعی روغن کاری در 
نظام تبادل پول و کاال بشمار میرود و گاها حتی الزمه وجود گردش 
بهتر اقتصاد هم هســت. اما اینکه خریدار کاذب کاال را دالل مینامیم 
اشتباه است. حال اگر این بحث را با دقت دنبال کنیم متوجه میشویم 
که هر یک از ما پول نقد کالن در اختیار داشــته باشیم الزاما باید آن 
را فورا بــه کاال تبدیل کنیم و اال باید از کاهش قدرت خرید پوِل در 
اختیار، نگران باشیم. با این استدالل ساده اقتصادی متوجه میشویم 
که بین تولیدکننده و مصرف کننده فضای کاذبی بوجود آمده که این 
فضای کاذب موجب خرید و انبار کردن کاال میشود و نهایتا این تورم 
اســت که قیمت خروجی کاال از انبارها را تعیین میکند. اگر به نکته 
گفته شــده در عرض حقیر توجه شود میتوان اینگونه برداشت نمود 
که اگر پول را از دست خریدار کاذب با هر بهانه ای بگیریم علتی برای 
خرید و انبار کردن باقی نمیماند و کاال از تولید راهی بازار میشــود و 
تقاضای واقعی بازار قیمت کاال را تعیین خواهد نمود. پس اینجا مانع 
و دلیل ارزان نشــدن کاال پول نقــد موجود در حجم باال و در اختیار 
خریداران کاذب اســت. با این درک و فهم اینگونه میفهمیم که باید 
جلو افزایش توزیع پــول را گرفت تا قیمت ها ثابت بمانند. حتی اگر 
دلســوزی همراه با تغییر نگاه رخ دهد و تفکــر اقتصاد لیبرال را که 
بــازار و قاعده بازی آزاد بازار را شــرط حیات خود میداند، رخ نماید 
قیمت ها بــا ارزش یافتن پول ملی کاهش هم می یابند. از روزی که 
انقالب به پیروزی رسید تا زماننا هذا یعنی تا االن همتی برای تغییر 
نظام لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد ملی مشاهده نشده است. اگر دغدغه 
حوزه علمیه و مراجع تقلید مداخله در تعیین نگاه به اقتصاد میگردید 
شــاید عوارض بیراهه رفتن اقتصاد تا این حد واقع نمیشد. حوزه در 
مقابل خیانتی که دولت های لیبرال به ملت کردند، حتی اگر بی تفاوت 
نبود پس سکوت کرد و همین سکوت کشور را به طوفان و زلزله آثار 
لیبرالیزم سیاسی اقتصادی دچار نمود و امروز اگر در تدارک انتخاب 
۱۴۰۰ مــردی به باطن مرد و نه در ظاهر و ســخن به ســود مردم 
اما در باطن خائن عنان لرزان اقتصاد را بدســت بگیرد، راهی بسیار 
دشوار در اختیار خواهد داشت. درمان بیماری اقتصاد در ایران ممکن 
الحصول اســت. چرا که شرایط اقتصادی ما امروز هنوز از ترکیه سال 
۲۰۰۱ یعنی بیست سال پیش به برکت وجود والیت فقیه و تذکرات 
و نظارت ها وخیم تر نیســت. اگر والیت فقیه در ایــران بر نحوه کار 
دولتها نظارت دقیق نداشت امروز باید دالر را باالی ۱۰۰ هزار تومان 
می خریدیــم و بهره بانکی هم مانند آن زمان در ترکیه به ۶۵ درصد 
به باال میرسید. در ترکیه یک مرد آنهم با تفکر اقتصاد لیبرالیستی که 
ما آن را فاجعه برای جهان اسالم میدانیم، توانست اقتصاد را به منزل 
مطلوبی با توجه به تفکر حاکمان ترکیه برساند. تورگوت اوزال مرحوم 
هم در آن زمان به دنبال تغییر نگاه اقتصادی از لیبرالیســم نبود اما 
در فوریه ســال ۲۰۰۱ یک ساماندهی بزرگ در اقتصاد ترکیه را آغاز 
کرد. ارزش لیر طی ۶ ماه ابتدایی ســال ۲۰۰۱ در حدود ۵۰ درصد 
کاهش یافت. به واسطه تفاوت بین نرخ بهره داخلی و خارجی و تکیه 
بانک های ترکیه به تامین مالی خارجی، بحران ارزی خیلی زود به یک 
بحران همه جانبه با هزینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بدل شد. در 
اوج بحران ارزی ترکیه، کمال درویش که در بانک جهانی مشغول به 
کار بود، به ترکیه برگشت و سکان کشتی طوفان زده اقتصاد این کشور 
را در دســت گرفت. او توانست با گرو گذاشــتن بخشی از سرزمین 
ترکیه نزدیک به پانصد میلیــارد دالر ارز وارد اقتصاد ترکیه نموده و 
بــا نظارت و قانون دقیــق آن ارز را به تولید در ترکیه تزریق نماید و 
توازن جامعی بین پول شناور در ترکیه و وجود کاال بوجود بیاورد و در 
نهایت با در اختیار گرفتن بازار همسایگان، ارز الزم برای باز پرداخت 
بدهی ارزی بدســت آورد که ما در ایران البته این همراهی جهانی را 
نداریم و خوشــا به حالمان که نداریم. اما مجلس انقالبی باید بتواند 
در برنامه و چشــم انداز روی یک برنامه ده ساله برای اقدامی دوجانبه 
مبادرت به قانون گذاری نموده و اوال برای هر سال دستوری ده درصد 
از حجم نقدینگی را جمع آوری و امحا نماید و به اعتباری اجازه ندهد 
این پول در مســیر دیگر به چرخه تبادل باز گردد و ثانیا با تمهیدات 
قانونی حجم پول موجود را از گردش بازرگانی به سمت تولید و بازار 
سرمایه و ایجاد ثبات در امنیت سرمایه و افزودن به نرخ پس انداز سوق 
دهد. کنترل بازار بازرگانی به هیچ وجه به مفهوم اقتصاد سوسیالیستی 
نیست. طرفداران اقتصاد لیبرال نباید اجازه داشته باشند سیاست های 
کنترل رفتار بازار را به سخره گرفته و با ایجاد تشنج سیاست ها خود 
را به کرسی بنشــانند. همین خائنین به ظاهر مردم نما اجازه ندادند 
سیاســت توزیع سهام عدالت به درستی عملیاتی شود تا کشور امروز 
این همه فقیر به نان محتاج نداشته باشد. کشور باید به این نگاه نایل 

شود که زمین بازی لیبرالیزم فقیرپرور است. 
والسالم 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به واسطه عدم 
اجرای برجام، روزانه بیش از ۱۰۰۰ میلیاردتومان هزینه به اقتصاد 
تحمیل می شــود، گفت: ماندن در برجام تنها فشار اقتصادی را 
بر مردم بیشتر می کند.محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی در خصوص تبعات اقتصادی 
مذاکره با آمریکا بــدون عدم لغو تحریم ها، اظهار کرد: مذاکرات 
ایران با آمریکا در برجام پیرامون حزب اهلل لبنان، حماس، مسائل 
منطقه ای و حقوق بشــر نبود بلکه تنها دلیــل ورود جمهوری 
اســالمی ایران بــه برجام و مذاکــره با آمریکا، رفع مشــکالت 
اقتصــادی مردم و لغو تحریم ها بود.پــور ابراهیمی با بیان اینکه 
تحریــم بانک مرکزی، تحریم فروش نفت خام، تحریم تجارت و 
حمل و نقل ایران مشــکالتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده 
بود، گفت: براســاس یک توافق چند جانبه مقرر شد جمهوری 
اسالمی ایران محدودیت های فعالیت های هسته ای را بپذیرد و در 
راســتای شفاف سازی و اعتمادسازی قدم بردارد و در مقابل نیز، 
آمریکا تمامی تحریم های یکجانبه و ظالمانه اش علیه ایران را لغو 
کند.وی افزود: آقای رئیس جمهور و وزیر امور خارجه رسماً اعالم 
کردند که از زمان تصویب و ابالغ برجام، تمام تحریم ها لغو خواهد 
شــد اما تا به امروز نه تنها هیچ اقدامی برای لغو تحریم ها انجام 
نشده اســت بلکه آمریکایی ها در زمان ریاست جمهوری ترامپ، 
تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کردند و حتی از برجام 

خارج شدند که این اوج وقاحت آمریکا بود.

برجام از ابتدا هیچ گشایشی برای معیشت مردم نداشت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در ابتدای تصویب 
برجام نیز تحریم ها فقط روی کاغذ برداشته شد اما در عمل هیچ 
گشایشی برای رفع مشــکالت اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد 
نشد.پور ابراهیمی اظهار داشــت: جمهوری اسالمی به تعهدات 
برجامی خود عمل کرد امــا تحریم های اقتصادی آمریکا و اروپا 
و کشــورهای دیگری که به خاطر فشــار غربی ها همکاری های 
اقتصادی شــان با ایران را متوقف کرده بودند، برداشــته نشد لذا 

شرایط اقتصادی ایران مشکل تر شد.

غربی ها با برجام روزانه 1,000 میلیارد تومان به ما خسارت 
می زنند

وی بــا بیان اینکه در مجلس نهم دوســتانی در مجلس و دولت 
بودند که می گفتند باید برجام به تصویب برسد چراکه تحریم های 
اقتصادی روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه به کشور وارد می کند، 
گفت: امروز به واســطه عدم اجرای برجام و مفاد مربوط به رفع 
تحریم های اقتصادی، روزانه بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان هزینه 
به اقتصاد ایران تحمیل می شود و این هزینه بر عهده کسانی است 
که هنوز ادعا دارند باید مجدداً از مسیر مذاکره با آمریکا مشکالت 
اقتصادی را حل کنیم.نماینده مردم کرمان در مجلس شــورای 
اسالمی تصریح کرد: اســتمرار این وضعیت یک روز هم به نفع 
مردم نیســت. مردم از ما می خواهند که مشکالت اقتصادی شان 
را رفع کنیم. اگر دولت توان و کارآمدی الزم برای حل مشکالت 
اقتصادی مردم از طریق مطالبه اجرای دقیق تعهدات طرف مقابل 
در برجام بــرای رفع تحریم های اقتصادی را ندارد، می تواند پای 
خود را کنار بکشــد. قطعاً ارکان نظام می توانند در این قضیه با 
نگاه جدیدی موضوعات را مطالبه کنند.وی ادامه داد: مجلس در 

این موضوع ورود کرد و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
را به تصویب رساند. امروز هم موضع مجلس، نظام و مردم کاماًل 
مشخص است.رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: اگر به اندازه سر 
سوزنی مقابل دشمن کوتاه بیاییم و اجازه بدهیم مذاکرات به این 
شــکل ادامه پیدا کند، به جز فرصت سوزی، تحمیل هزینه ها و 
افزایش تنگناهای اقتصادی هیچ چیزی نصیب مردم نخواهد شد.

هرگونه مذاکره بدون رفع تحریم، خیانت به مردم است
وی با تأکید بر اینکه مذاکره با آمریکا بدون رفع تحریم ها موجب 
تعمیق تنگناهای اقتصادی خواهد شــد، اظهار داشت: استمرار 
وضعیت کنونی روزانه ۸۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد ایران ضربه 
وارد می کند. هرگونه مذاکــره جدید بدون رفع تحریم ها به جز 
خیانت به کشــور و آثار زیانبار اقتصــادی چیزی نصیب مردم 
نخواهد کرد.پورابراهیمی خاطرنشــان کرد: استراتژی جمهوری 
اسالمی ایران، دفاع قاطع از اجرای توافقاتی است که در آن رفع 
تحریم ها بدون هیچ گونه پیش شــرط و قید و شــرطی مدنظر 
قرار گیرد.نماینده مردم کرمان ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران 
مسیر خودش را متناسب با اجرای تعهدات طرف مقابل طراحی 
می کنــد در غیر این صورت برجامی کــه هیچ خاصیتی از نظر 
اقتصــادی برای مردم ما ندارد، بود و نبودش هم برای ما تفاوتی 
نخواهد داشــت.وی اظهار داشت: در این صورت مجلس شورای 
اســالمی از تمامی اختیارات خود برای لغو کلیه تعهدات ایران و 
برگشت به شرایط قبل از برجام استفاده خواهد کرد و هیچ تعهد 

بین المللی و منطقه ای را نخواهد پذیرفت.

ماندن در برجام فشار اقتصادی را بر مردم بیشتر می کند
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس تاکید کــرد: آمریکا و اروپا 
بدانند مجلس و ارکان نظام، ذره ای از منافع ملی برای رســیدن 
به حقوق مردم برای رفع مشکالت اقتصادی شان کوتاه نخواهند 
آمد.وی با تأکید بر اینکه برجام کاماًل اقتصادی اســت و سیاسی 
نیست، گفت: اگر برجام برای رفع مشکالت مردم عملیاتی نشود 
خاصیتی نخواهد داشت و ادامه این مسیر به جز هزینه اقتصادی 
و افزایش فشــار اقتصادی بر مردم چیزی نخواهد بود.وی تأکید 
کــرد: بهانه ای کــه برخی می آورند مبنی بر اینکــه باید مجدداً 
مذاکرات انجام شود تا موضوعات و مشکالت با آمریکا حل شود، 
فریبکاری واضح و آشکار است. طی هشت سال گذشته مذاکرات 
انجام شده اما فایده نداشته است.نماینده مردم کرمان در مجلس 
شورای اسالمی تأکید کرد: تحریم ها دستاوردهای خوبی داشته 
و ما توانســته ایم در بســیاری از زمینه ها به خودکفایی برسیم. 
آمریکایی ها فکــر می کردند با تحریم های فلج کننده، جمهوری 
اسالمی ایران را ساقط می کنند اما به آرزوی خود نرسیدند. سال 
۹۷ مقامات آمریکایی با گســتاخی اعالم کردند کریسمس را در 

ایران جشــن می گیرند اما جمهوری اسالمی ایران علیرغم تمام 
کارشکنی ها و عدم رفع تحریم های اقتصادی، مسیر خود را پیدا 
کرده است. امروز فشار حداکثری به پایان رسیده است و حتی اگر 
بخواهند این تحریم ها را ادامه دهند، جمهوری اسالمی از گردنه 
تحریم ها عبور کرده است بنابراین هیچ امتیازی به دشمن برای 
مذاکرات نخواهیم داد.محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر لزوم رفع 
همه تحریم ها در چارچوب برجام گفت: تعهدات آمریکا در برجام 
دارای سرفصل های مشخصی است که در محتوای برجام نیز ذکر 
شده است. این سرفصل ها شامل، تحریم های تجاری شامل تحریم 
فروش نفت، تحریم بانک مرکزی و بانک های تخصصی، که باعث 
شد عماًل نقل و انتقال پول بین بانک های خارجی و بانک مرکزی 
تحت تأثیر قرار گیرد. حوزه خدمات هم شامل حمل و نقل هوایی 
و دریایی است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در برجام 
جمهوری اسالمی قبول کرد که برخی محدودیت های هسته ای 
را بپذیــرد و در قبال آن آمریــکا تحریم های اقتصادی که علیه 
جمهوری اسالمی ایران اعمال می شــود را لغو کند.وی تصریح 
کرد: آمریکایی ها با لغو فشــارهای ترامپی در حال دادن آدرس 
غلط به دولت ایران هســتند و موضوعاتی را مطرح می کنند که 

هیچ ربطی به برجام ندارد.

آزادسازی جزئی اموال بلوکه شده ایران
پورابراهیمی گفت: آمریکا و اروپا پیش از برجام به عناوین مختلف 
دارایی های ایران را بلوکه کرده اند، طبق اخباری که با ما رسیده 
اســت آمریکا و اروپا تالش دارند برخی از این اموال بلوکه شده 
را که رقم های بســیار جزئی هســتند و به برجام هیچ ارتباطی 
ندارنــد، آزاد کنند تا این منابع به جــای مطالبات قانونی ملت 
ایران جایگزین شــود.وی تصریح کرد: تنها چیزی که جمهوری 
اســالمی و مردم را قانع می کند که در خصوص استمرار حضور 
ایران در برجام تصمیم بگیرند، این اســت که تمامی تحریم های 
برجامی، برداشــته شود.عضو فراکســیون انقالب اسالمی اظهار 
داشت: هر اقدامی که از ســوی آمریکا و اروپا با ظاهر مثبت اما 
با محتوای خارج از ظرفیت های برجامی انجام شود آدرس غلط 
دادن به کشــور و دولت است. جمهوری اسالمی ایران نسبت به 
این اقدامات موضع خواهد گرفت.وی با تاکید بر اینکه جمهوری 
اسالمی ذره ای از منافع ملی خود برای رفع تحریم های اقتصادی 
کوتاه نخواهد آمد گفت: مــردم انتظار دارند که محدودیت های 
ناشی از تحریم های اقتصادی برداشــته شود مردم در برجام به 
دنبال حل مشــکالت اقتصادی خــود بودند.پورابراهیمی گفت: 
آمریکا و دولت های اروپایی به دنبال اقدامات ســطحی هستند 
کــه ارتباطی به برجام ندارد. لذت باید بدانند ادامه وعده و وعید 
های برجامی به جز وقت کشی و زمان سوزی فایده ای ندارد.وی 
تاکید کرد: دولت در این مرحله نباید اشــتباهات قبلی را تکرار 

کند پالس هایی که از ســوی دولت مبنی بر اشتیاق به ارتباط با 
طرف های برجامی داده می شود؛ گرهی از کار مردم باز نمی کند 
و مشــکالت اقتصادی را برطرف نمی کند. جمهوری اسالمی در 
مرحله قاطع و محکــم در برابر زیاده خواهی هــای آمریکایی ها 
خواهد ایستاد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: 
آمریکا تا بــه امروز به هیچیک از تعهــدات برجامی خود عمل 
نکرده اســت، خروج آمریکا از برجام با تمام تعهدات بین المللی 
در تناقض بوده است. امروز آمریکا ادعا دارد که می خواهد مجدداً 
به برجام بازگردد، شــرط جمهوری اسالمی ایران این است که 
آمریــکا و اروپا ابتدا به تمام تعهــدات برجامی خود عمل کنند 
و پس از آن جمهوری اســالمی اجرای تعهدات برجامی خود را 
استمرار خواهد داد.وی تصریح کرد: لذا اقدامات مقطعی، ناچیز، 
غیــر مرتبط با محتوای برجام، که در دســتور کار آمریکا و اروپا 
است، منافع اقتصادی ملت ایران را به خطر می اندازد و ما با این 
اقدامات موافق نیســتیم.پور ابراهیمی ادامه داد: مجلس شورای 
اسالمی در راستای قانون اقدام راهبردی و حفظ منافع هسته ای 
عمل خواهد کــرد. دولت نیز باید در چارچوب این قانون اجرای 
تعهدات طرف مقابل را پیگیری کند.رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس تصریح کرد: دولت باید در چارچوب این قانون عمل کند 
و هیــچ پالس مثبتی به طرف مقابل ندهــد. هیاهویی اخیراً در 
رسانه های غربی و فضای مجازی ایجاد شده که جمهوری اسالمی 
ایــران نباید موقعیت را برای مذاکره از دســت دهد، این هیاهو 
در واقــع مخالف با منافع ملت ایران اســت.وی گفت: جمهوری 
اسالمی باید از موضع اقتدار و توانمندی در راستای حل مشکالت 
مردم اقدام کند. مسیر حرکت دولت کاماًل مشخص است مصوبه 
قانونی مجلس همه چیز را تمام کرده، دولت به اندازه سر سوزنی 
حق انحراف از این مســیر قانونی را ندارد.پورابراهیمی گفت: سه 
ماهی که آژانس تقاضا کرده بود نیز در حال اتمام است و پس از 
این سه ماه تمام دسترسی های آژانس نیز مورد تجدید نظر قرار 
خواهد گرفت.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از رفتار 
دولت مبنی بر منوط کردن حل مشکالت اقتصادی به مذاکرات 
بــا غرب گفت: دولت پیش از این نیز همه تخم مرغ های خود را 
در ســبد برجام قرار داد که خطایی راهبردی و استراتژیک بود. 
دولت تصور می کرد، اگر آمریکا و اروپا تعهدی در قبال ایران امضا 
کنند به تعهدات خود پایبند خواهد بود.وی ادامه داد: چندین بار 
در مجلس وزیر امور خارجه رســماً اعالم کرد که تمام تحریم ها 
پس از توافق برجام برداشــته خواهد شد. اما تا امروز هیچکدام 
از تحریم ها برداشــته نشده اســت. آمریکا و اروپا به ملت ایران 
خیانت کردند.پور ابراهیمی گفت: دولت ما نیز باید مقابله به مثل 
می کــرد اما با خوش باوری با طرف مقابل مذاکره کرد.وی ادامه 
داد: دولــت فکر می کرد اگر با اروپا و آمریکا برجام را نهایی کند 
مشــکالت اقتصادی حل خواهد شد لذا به دنبال حل مشکالت 
اقتصادی با استفاده از ظرفیت های داخلی نرفتند و همه اقتصاد 
کشــور را معطل برجام کردند.پور ابراهیمی بیان کرد: دولت در 
جلســات متعدد تاکید می کرد که تصویب برجام به نفع اقتصاد 
کشــور است، دولت خوشبین که برجام را امضا کرده است امروز 
مســئولیت برجام را نمی پذیرد هیچ دلیلی ندارد که ما تعهدات 
برجامی خود را استمرار دهیم این کار توهین به ملت است همین 
مقدار مذاکرات که روزی ۱۰۰۰ میلیارد به مملکت ضرر و زیان 

وارد می کند کافی است.

پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :

 هرگونه مذاکره بدون رفع تحریم، خیانت 
به مردم است

پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :

هرگونه مذاکره بدون رفع تحریم، خیانت به مردم است
اسحاق جهانگیری: 

ممنوعیت صادرات کاالهای 
تولیدی با ارز 4200 تومانی

گزارش از بازار سرمایه؛

تقویت 22 هزار واحدی شاخص کل بورس

معاون اول رئیس جمهور گفت: صادرات کاال هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می شــوند، ممنوع اســت.
به گزارش صدا و ســیما، اسحاق جهانگیری در جلسه  دیروز کارگروه تنظیم بازار  گفت: هرگونه صادرات 
کاال های ۴۲۰۰ تومانی چه بصورت رســمی و چه بصورت غیر رسمی ممنوع است و کاال هایی نظیر روغن 
خوراکی، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و گوشــت که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می شــوند به هیچ عنوان اجازه 
صادرات ندارند.معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: تنظیم بازار شب عید و ماه رمضان مسئله جدی است 
و همه دســتگاه ها باید در این باره حســاس باشند.وی با بیان اینکه کاال به وفور در کشور تولید می شود و 

کمبودی از این ناحیه وجود ندارد....

بر اساس اعالم مرکز آمار؛

 تورم تولیدکننده خدمات 
به ٣٥.٣ درصد رسید

کدخدایی در نشست خبری:

حضورنظامیان درانتخابات منعی ندارد
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روحانی:گزیده خبر

واکسیناسیوندرکشورگستردهترمیشود
رئیس جمهور گفت: این اقدامات ]تالش های صورت گرفته در 
ایران برای مقابله با ویروس کرونا[ می تواند منبعی باشد برای 
کالس های دانشــگاهی، بعضی از این اقدامات کار ارزشمندی 
بوده و می تواند تبدیل به یک مدل برای مقابله با بیماری های 
واگیردار شود.حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح 
دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا طی سخنانی ضمن 
تشــکر از کادر درمانی، اعضای ستاد و وزیر بهداشت به خاطر 
تالش هــای انجام گرفته در بیش از یکســال مقابله با ویروس 
کرونا، اظهار داشــت: تولیدگران و اصناف مشکالت فراوانی را 
تحمل کردند و صدا و سیما هم به خوبی مصوبات ستاد و نکات 
الزم درباره کرونا را برای مردم تبیین کرد.وی افزود: کاری که 
در یکسال اخیر در مقابله با کرونا در ایران انجام گرفته اهمیت 
دارد و می تواند به عنوان منابع درســی و نقشه راه برای آینده 
باشــد و اگر خدای ناکرده در ســال های آینده با یک اپیدمی 
مواجه شــدیم، می توان از این مدل و تجــارب برای مقابله با 
بیماری های واگیردار اســتفاده کرد.رئیس جمهور خاطر نشان 
کرد: طبق آمار و ارقام و نمودارها، البته به جز خوزســتان که 
شــرایط خاصی دارد و در ســختی به سر می برد و البته برخی 
بخش های این اســتان هم نارنجی شــده اند؛ بقیه اســتان ها 
شرایط نسبتا خوب و معمولی دارند و استان هایی مانند البرز، 
چهارمحال و بختیاری و کهگلویــه و بویر احمد باید مراقبت 
کنند. باید بتوانیم این شرایط خوب را نگه داریم و اگر دو هفته 
رعایت ها کمرنگ بشود، شرایط تغییر می کند.روحانی با بیان 
اینکه خطر موج چهارم کرونا در کشــور منتفی نیست، افزود: 
تاکنون  در کشور وارد این موج نشده ایم ولی هر لحظه ممکن 
است که رخ بدهد و باید مراقبت کنیم. ایام نوروز، ایام خاصی 
اســت و تحرک مردم بیشتر می شود و باید مراقبت های مردم 
افزایش یابد. باید به مردم گفته شود که عیددیدنی با ماسک، 

بدون روبوسی و دســت دادن و با نفرات کم و عدم اجتماع و 
تجمع باشد.وی گفت: هنوز به نقطه پایدار نرسیده ایم؛ وقتی که 
واکسیناسیون گسترده تر شود، آن زمان می توان گفت مراعات ها 
مقداری ضعیف هم بشود خیلی خطرناک نیست ولی االن عدم 
رعایت ها بسیار خطرناک است. از همه می خواهیم رعایت کنند 
تا نوروز خوبی داشته باشیم و برای کسی خطر و مرگ و میری 
پیش نیاید.روحانی درباره واکسیناســیون با اشاره به گزارش 

وزیر بهداشــت، خاطر نشان کرد: در هفته جای و هفته آینده 
واکسیناسیون گسترده تر می شود و اطمینان بخش خواهد بود.

وی یادآور شد: در ستاد ملی مقابله با کرونا در این مدت بیش 
از یکســال، 481 مصوبه داشتیم و  99 درصد مصوبات دقیقا 
اجرا شده و مقدار باقیمانده هم در حال اجراست.رئیس جمهور 
در ادامه ســخنان خود گفت: همه ی کشور در ابتدای ماجرای 
کرونا یک مرجعیت واحد را پذیرفتند و پزشکان و متخصصین 

مرجع شــدند و این اهمیت باالیــی دارد. مقام معظم رهبری 
در این باره خیلی کمک کردند و بارها تاکید داشته اند و اخیرا 
هم درباره ســفر در نوروز فرمودند که »اگر ستاد ملی سفر را 
ممنوع کرد، مردم گوش کنند«؛ خود ایشــان هم پروتکل ها را 
دقیقا مراعات می کنند. هم چنین علما، اندیشمندان، مراجع و 
فرهیختگان نگذاشــتند که دوگانه »علم و دین« شکل بگیرد 
و علم و دین غیر از یکدیگر نیســتند. اگر یک صدایی نبود، در 
شرایط مانند عزاداری ماه محرم، رجب و مناسک دینی شرایط 
سخت می شد ولی همراهی خوبی در این زمینه وجود داشت.

روحانی به توانایی های شــرکت های دانش بنیان کشور اشاره 
کرد و اظهار داشت: این شرکت ها به خوبی به صحنه آمدند و 
برای تولید اقالم مورد نیاز مانند دارو و ماسک و سایر تجهیزات 
کار بزرگی انجام دادند. هم چنین بخش سالمت نیز کار بزرگی 
انجام دادند و کادر درمان با شــهامت وارد میدان شد و مهارت 
و فداکاری خود را نشــان داد و بسیاری از مرگ نجات یافتند.

انسجام و هماهنگی قوا و نیروها در سراسر کشور از دیگر نکات 
مورد اشــاره رئیس جمهور بود، وی ادامه داد: همه ی بخش ها 
در کشــور یکدیگر را یاری کردند و روزی که الزم بود، ســپاه 
و ارتش توان توامندی خود را به میدان آوردند و ارکان کشــور 
و خصوصا مردم بــزرگ ایران با فرهنگ بلند، یاری و تعاون و 
کمک های مومنانه به صحنه آمدند و توانســتیم تا این شرایط 
پیش بیاییم. در برخی کشــورها سالمندان رها شدند ولی در 
ایران حتی در مخّیله کســی هم این فکر نیامد و با تمام توان 
از ســالمندان مراقبت شد و این عزیزان در واکسیناسیون هم 
در گروه های مقدم هستند.وی در پایان گفت: با یاری یکدیگر 
بیش از یکسال را گذراندیم و باید کاری کنیم که مردم در سال 
آینده با شرایط بهتر و خطر کمتری مواجه باشند تا روزی که 

کامال از این ویروس در امان باشیم.

با حضور رئیس قوه قضاییه انجام شد
بهره برداری از فاز اول »سامانه سجل 

محکومان مالی« و »سامانه هوشمند 
استعالمات مالی قوه قضاییه«

فاز اول »سامانه سجل محکومان مالی« و »سامانه هوشمند استعالمات مالی 
قوه قضاییه« با حضور رئیس قوه قضاییه در جلسه »ستاد راهبری پیگیری 
اجرای ســند تحول قضائی« مورد بهره برداری قــرار گرفت.به گزارش قوه 
قضاییه، بر اساس این خدمت جدید قوه قضاییه، با راه اندازی »سامانه سجل 
محکومان مالی« از این پس ســوابق محکومیت هــای مالی افراد به صورت 
برخط در اختیار مراجع اســتعالم کننده مثل بانک ها، موسســات مالی و 
اعتباری، دســتگاه های اجرایی، دفاتر اسناد رســمی و طرفین معامله قرار 
می گیرد. راه اندازی این ســامانه گام موثری در شــفاف سازی فعالیت های 
اقتصادی کشور بوده و از طرح بسیاری از دعاوی مالی جلوگیری خواهد کرد.

با راه اندازی »سامانه هوشمند استعالمات مالی قوه قضاییه« نیز از این پس 
همکاران واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می توانند به صورت برخط و 
آنی نسبت به شناسایی اموال »محکوم علیهم« در سقف »محکوم به« اقدام 
کنند. در فازهای بعدی ایــن خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و 
دارایی های اشــخاص محکوم علیهم و امکان انتقال برخط آن ها به اشخاص 

محکوم له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی می شود.

رییس مجلس در تبریز:
مصمم به انجام اصالح ساختار بودجه 

هستیم
رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: در مجلس یازدهم مصمم به انجام 
اصالح ساختار بودجه هستیم. محمدباقر قالیباف دیروز شنبه ۲۳ اسفندماه، 
در همایش بین المللی بزرگداشــت شــیخ محمد خیابانی در تاالر وحدت 
دانشــگاه تبریز، با بیان اینکه این شیخ شــهید یکی از اسوه های این مرز و 
بوم اســت، اظهار کرد: همه ما ایرانی ها به آذربایجان غیور افتخار می کنیم، 
به آذربایجانی کــه وقتی به تاریخ آن نگاه می کنیم در تمامی زمینه ها و به 
ویژه مبارزه و ایستادگی نقشی برجسته دارد.وی با اشاره به اینکه تاریخ این 
سرزمین، به ویژه در دوران معاصر، با مجاهدت و ایستادگی در راه حق پیوند 
خورده اســت، افزود: مردم آذربایجان به گونه ای در ایران عزیز تاریخ سازی 
کرده اند که مــردم ایران به آنها افتخار می کنند؛ چه در دوران مشــروطه، 
مبارزات انقالب و پیروزی انقالب و در دوران دفاع مقدس نیز غیورمردان این 
خطه از دهانه فاو در گرم ترین نقطه مرزی تا قله های سرد شمالغرب کشور، 
جانفشــانی کردند.وی بیان کرد: اینکه می گوییم تبریز شهر اولین هاست و 
خطــه آذربایجان، نخبه پرور بوده و در همه عرصه ها بدان افتخار می کنیم، 
حرف حقی اســت که زیبنده مردم این سرزمین است و رشادت های مردم 
این ســرزمین در قامت لشکر عاشورا نمود و بروز یافت و غیرت دینی، ملی 
و اســالمی این خطه را در دوران دفاع مقــدس و مدافعان حرم به نمایش 
گذاشت.رییس مجلس شــورای اســالمی با تاکید بر اینکه فرمانده لشکر 
عاشورا، گنجینه ای از اخالق، وزانت و قدرت در فرماندهی بود، گفت: تاریخ 
نشان داده که این سرزمین نخبه پرور بوده و اینگونه پشت میهن و انقالب 
ایســتاده است.قالیباف تاکید کرد: مجاهدان غیور این مرز و بوم، به ویژه در 
این خطه، نشان دادند که هرگز در مقابل حضور، نفود و خوی استکباری و 
استعماری کوتاه نمی آیند و شهید خیابانی یکی از این شهداست که نماینده 
مردم غیور این خطه در مجلس بود.وی با اشاره به ویژگی های شیخ محمد 
خیابانی، افزود: اســتقالل و روحیه مردمی بــودن از جمله ویژگی های وی 
بود و حرکت همه این مجاهدان راه حق، منطق بر ســنت های الهی بود که 
بــا ظلم مبارزه کرده و یاور مظلومان بودند.قالیبــاف ادامه داد: ما از مبارزه 
مبارزان برخاســته از مکتب قرآن و اهل بیت)ع(، فهم کردیم که هیچگاه، 
هیچ ملت و گروهی به کسانی که وطنی فروشی کرده و در مقابل بیگانگان 
ســر تعظیم فرود آوردند، تحسین نگفتند؛ ما از تاریخ این درس را گرفتیم.

وی با بیان اینکه ملت عزیز ایران نیز انقالب عظیمی را به رهبری امام راحل 
رقم زدند، گفت: امام، مبتنی بر سنت های الهی و مردم باوری حرکت کرد و 
انقالب را به پیروزی رساند و با همه سختی ها و مشکالتی که داریم، انقالب 
به پیش می رود و ما همه وظیفه داریم این مســیر را ادامه دهیم.قالیباف با 
اشــاره به اینکه وظیفه داریم کشــور را مبتنی بر همین سنت های الهی و 
مردم باوری مدیریت کنیم و امورات را پیش ببریم، افزود: هر کجا که از این 
دو موضوع »ســنت های الهی و مردم باوری« فاصله گرفتیم، آسیب دیدیم 
و هرکجا بر طبق این الگوها رفتیم، موفق شــده ایم.رییس مجلس شــورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه ما در مجلس یازدهم که یک مجلس انقالبی است 
تالش خواهیم کرد تا با یک زیســت مومنانه، روحیه انقالبی و وحدت و با 
تکیه بر سنت های الهی و مردم باوری حرکت کنیم، گفت: مردم باوری یعنی 
اجازه دهیم مردم در تمام شــئون نقش داشــته باشند و اجازه دهیم مردم 
خــود اقتصاد را اداره کنند؛ چنانچه در هر حوزه ای از اقتصاد موفقیتی بوده، 
می بینیم که مردم در میدان بوده اند.وی با تاکید بر اینکه در مجلس دو جهت 
را بــرای فعالیت هایمان انتخاب کرده و  پیش می رویم، گفت: توجه به رفع 
تحریم ها و خنثی سازی تحریم ها دو موضوع اساسی در مجلس یازدهم بوده 
و برای رفع تحریم ها، طرح راهبردی رفع تحریم با تالش و کار کارشناســی 
به تصویب رسید و این قانون اثرات و برکاتی جدی برای رفع تحریم خواهد 
داشــت؛ در بحث خنثی سازی تحریم ها نیز دو موضوع جدی در دستور کار 
است که یکی اصالح ساختار بودجه و دیگری تنظیم برنامه هفتم مبتنی بر 
همین اصالح ساختار اســت.به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در راستای 
رفع مشــکالت، بارها تاکید شده که اصالح ســاختار بودجه شکل بگیرد و 
ناترازی که در بودجه ســاختاری و عملیاتی وجود دارد، اصالح شود، ادامه 
داد: در دهه اخیر به این امر توجه نشــده و نیازمند وقت است که این کار با 
پختگی انجام شود.قالیباف با بیان اینکه در مجلس یازدهم مصمم به انجام 
اصالح ساختار بودجه هستیم، افزود: البته در بودجه سال 14۰۰ گام هایی را 
در این مسیر برداشتیم، اما یک قدم جدی و اساسی نبود و بستر آن فراهم 
نبود، چنانچه مجلس در مرحله اول بودجه را تصویب نکرد، اما امورات کشور 
بایــد با بودجــه و تصویب بودجه پیش می رفت که با یک دوازدهم و ســه 
دوازدهم مســیر درستی نبود، در هرحال تا جایی که امکان داشت انضباط 
بودجه، شفافیت بودجه، محرومیت زدایی و اینکه بودجه با اولویت به سمت 
اشتغال زایی، تولید، کمک به معیشت مردم و توجه به سالمت در حوزه های 
مختلف، به ویژه شرایط فعلی پیش برود، این موارد را در اولویت قرار دادیم.

وی تاکید کرد: در مجلس یازدهم، بین نظارت و قانون گذاری، اولویت را به 
نظارت دادیم، چراکه قانون های خوبی داریم که بســیار موثر هستند که یا 
اجرا نمی شود و یا بد اجرا می شود، از این رو در مجلس یازدهم مصمم هستیم 
کــه اولویت را به نظارت بدهیم و از مــردم و به ویژه نخبگان جامعه کمک 

می خواهیم تا این موانع را از سر راه برداریم.

خطیب زاده:
نامه ظریف به »بورل« حاوی هیچ طرحی 

نبوده است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نامه وزیر امور خارجه به هماهنگ 
کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا تبیین نگرش جمهوری اسالمی 
ایران است و حاوی هیچ طرحی نیست.، سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه در خصوص نامه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
کشــورمان به »جوزف بورل« هماهنگ کننده کمیسیون مشــترک 
برجام، اظهار داشت: وزیر امور خارجه کشورمان با هدف تشریح مواضع 
جمهوری اسالمی ایران در خصوص تحوالت مرتبط با برجام، نامه ای 
خطاب به جوزف بورل، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، در 
مورخ ۲۲ اســفند 1۳99 )برابر با 1۲ مارس ۲۰۲۰( ارسال کرده اند.

ســخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افــزود: البته ظریف تاکنون 
نامه های متعــددی به آقای بورل و پیــش از وی خانم موگرینی در 
خصوص برجام ارســال کرده و این نامه نیز در همین راســتا تهیه و 
ارســال شــده اســت.خطیب زاده تاکید کرد: این نامه تبیین نگرش 
جمهوری اسالمی ایران است و حاوی هیچ طرحی نیست.سخنگوی 
وزارت امور خارجه افزود: در نامه کشورمان به مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام اعالم شده 
که »چنانچه ایاالت متحده قصد دارد اقدامات متخلفانه خود در نقض 
برجام و تحمیل تحریم های ظالمانه را اصالح کند، اولین گام ضروری 

بازگشت به پایبندی کامل به عنوان طرف متخلف است.«

فرهنگی:
انتقادات وارد نیست

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سفرهای 
اســتانی رئیس مجلس آثار مثبتی را به جای خواهد گذاشت، گفت 
که انتقادات به این موضوع را وارد نمی داند.، محمدحســین فرهنگی 
در نشست خبری ظهر دیروز شنبه خود درباره تعیین تکلیف الیحه 
بودجه 14۰۰ گفت: ایراداتی از شــورای نگهبان به مجلس رسیده که 
کمیسیون تلفیق امروز آنها را مورد بررسی قرار خواهد داد و به محض 
اینکه گزارش نهایی ارائه شود مجلس آن را در صحن مورد رسیدگی 
قرار خواهد داد.فرهنگی گفت: طبــق آیین نامه داخلی مجلس ابتدا 
کمیســیون تلفیق در مورد ایرادات الیحه بودجه اعالم نظر می کند 
و بعــد از آن این گزارش در صحن علنی مورد بررســی قرار گرفته و 
به شورای نگهبان ارائه می شود.این نماینده مجلس یادآور شد: اگرچه 
ایرادات به لحاظ ماهیتی زیاد است اما تفاوتی با سنوات گذشته ندارد، 
تقریبا به جز یک الی دو مورد، مابقی مصوبات عادی هستند و آن یکی 
دو مورد نیز مربوط به شفاف کردن ارقام مصوبات است، مثال الزم است 
در بند )و( تبصره )۲( ویرایش جدیدی صورت بگیرد و سهم هر کدام 
از اجزاء که به عنوان هزینه آمده، مشــخص و معین باشد.سخنگوی 
هیات رییسه مجلس درباره ایرادات شورای نگهبان به بندهای الحاقی 
الیحه بودجه اضافه کرد: بندهای الحاقی دو بخش هستند بخشی از 
بندهای الحاقی در کمیسیون تلفیق لحاظ شده و بخشی هم در صحن 
علنی با پیشنهاد نمایندگان  اضافه شد، لذا احتمال اینکه برخی از این 
بندهای الحاقی فرصت کافی برای بررســی نداشته اند، زیاد است. در 
رســیدگی های جدید با حذف و رفع ابهام، این ایرادات رفع می شود و 
برای بررســی مجدد به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.وی افزود: با 
توجه به اینکه طبق آئین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق 
به رای گذاشته می شود سرعت ما متفاوت از زمان بررسی بودجه در 
صحن اســت، لذا امیدواریم بودجه را پیش از پایان سال ابالغ کنیم تا 
دولت از ابتدای سال جدید مشکلی در زمینه بودجه نداشته باشد.این 
نماینده مجلس ادامه داد: در اظهارات یکی از مســئولین دولتی گفته 
شده بود که تصمیمات مجلس بر قیمت ها اثر گذاشته است که این 
درســت نیست. اوال این بودجه مربوط به سال 14۰۰ است و ما هنوز 
در سال 99 هستیم. ثانیا تصمیماتی گرفته نشده که اثر منفی داشته 
باشد. از جمله اینکه ارز دولتی برای کاالهای اساسی به همان ترتیبی 
که دولت مد نظر داشت پیش بینی شده و در برخی موارد هم تاکید 

شده که افزایش قیمتی اعمال نشود.

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: ایرادات بودجه هنوز به 
صورت رســمی به مجلس ارائه نشده است و کار بررسی 
بودجه در شــورای نگهبــان هنوز ادامه دارد.عباســعلی 
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح دیروز )شنبه( 
در نشست خبری اظهار داشت: طرح اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری در شورای نگهبان بررسی شد و ایراداتی 
داشت که جهت اصالح، به مجلس شورای اسالمی ارجاع 
شد.کدخدایی بیان کرد: هنوز پاسخ رسمی شورای نگهبان 
درباره بودجه به مجلس اعالم نشــده اســت و متأسفانه 
برخــی نمایندگان عجله و نظرات غیررســمی شــورای 
نگهبان درباره بودجه را اطالع رســانی کردند.ســخنگوی 
شورای نگهبان تصریح کرد: ایرادات بودجه هنوز به صورت 
رسمی به مجلس ارائه نشده اســت و کار بررسی بودجه 
در شــورای نگهبان هنوز ادامه دارد.کدخدایی در تشریح 
ایرادات بودجه ســال 14۰۰ گفت: ایرادات اصل ۵۲، 1۰ 
مورد و ایرادات اصل ۵۳، 1۷ مورد پیرامون تعیین ســقف 
و تعیین ردیف بودجه ای است.وی افزود: ۵ مورد مغایرت 
اصل 8۵ و ۵ مورد مغایرت با سیاســت های کلی نظام و 
در 4 مــورد نیز فقها ایراد خالف شــرع به الیحه بودجه 
گرفتند.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: دو مورد ایراد 
در خصوص تبعیض ناروا و ۷ مورد مغایرت با اصل سوم  به 
الیحه بودجه وارد است.کدخدایی اظهار داشت: در مواردی 
نیز بندهای الیحه بودجــه دارای ابهام بودند که باید این 
ابهامات رفع شــود و به شــورای نگهبان بازگردد اما هیچ 
کدام از این ایرادات تا به امروز رسما به مجلس ارائه نشده 
اســت. پس از جمع بندی نهایی ایــن ایرادات به مجلس 
ارسال می شــود.وی در ادامه نشست خبری گزارشی از 
عملکرد شورای نگهبان ارائه و تصریح کرد: در طول سال 
جاری حدود ۶۳ مصوبه از سوی مجلس دریافت کردیم که 
۵۰ درصد این مصوبات دارای مغایرت نبوده و ۵۰ درصد 

نیز با قانون اساسی و شرع مغایرت داشتند.

3500 حکــم برای اعضای هیئت های نظارت صادر 
شده است

کدخدایی در خصوص عملکرد شورای نگهبان برای نظارت 
بر انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، تأکید کرد: هیئت 
های نظارت شورای نگهبان در همه استان ها، شهرستان 
ها و بخش ها تشکیل شــده و ۳۵۰۰ حکم برای اعضای 
هیئت های نظارت صادر شــده است.وی ادامه داد: چاپ 
تعرفه های انتخابات انجام شــده، شورای نگهبان بر چاپ 
تعرفه ها نظارت داشــته و این نظارت تا زمان توزیع تعرفه 
ها ادامه خواهد داشت.ســخنگوی شورای نگهبان با اشاره 
به هماهنگی کامل شورای نگهبان و وزارت کشور، گفت: 
با توجه به شــرایط کرونایی پیش بینی هایی انجام شده 
است.سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح ها 
و لوایح ارســالی از سوی مجلس در شورای نگهبان گفت: 
الیحه دوفوریتی شوراهای حل اختالف مورد ایراد شورای 
نگهبان قرار گرفت. عالوه بر این طرح تعیین تکلیف بیمه 
کارشناسان بیمه کشاورزی نیز مورد ابهام شورای نگهبان 
قرار گرفت و به مجلس بازگردانده شد.کدخدایی از مغایرت 
قانونی طرح اصالح ماده ۲1 قانون جامع ایثارگری خبر داد 
و اظهارداشت: دو موافقتنامه بین ایران و روسیه پیرامون 
معاضــدت در پرونده های حقوقــی و جزایی و همچنین 
انتقال محکومین بین ایران و روســیه مورد ایراد شورای 
نگهبــان واقع شــد.وی تصریح کرد: اساســنامه صندوق 
حمایت از فرصت های شغلی افراد تحت سرپرستی سازمان 
بهزیستی مورد تأیید شورا قرار گرفته اما اساسنامه سازمان 

هواپیمایی کشوری به دولت اعاده شد.

به  مربوط  گزارش هــای  بررســی  در  ممنوعیتی 
کاندیداهای انتخابات نداریم

سخنگوی شــورای نگهبان در واکنش به سوالی مبنی بر 
اینکه در روزهای منتهی به انتخابات فعالیت کاندیداهای 
احتمالی در فضای مجازی پررنگ شــده اســت و یکی از 
اخبار غیررســمی که این روزها در فضای مجازی منتشر 
شــده، گزارش یکی از کاندیداهای احتمالی نســبت به 
فعالیــت اقتصادی یکــی دیگر از کاندیداهاســت که در 
واقع عنوان شــده به شــورای نگهبان ارسال شده است. 
آیا شــورای نگهبان با اســتناد به این گزارشــات بررسی 
سوابق کاندیداهایی را انجام می دهد یا به صورت مستقل 
وارد عمل می شــود، اظهار داشت: شــورای نگهبان هیچ 
محدودیتــی در دریافت گزارش نــدارد و این گزارش ها 
قطعاً مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و در هنگام بررسی 

صالحیت افراد هم مدنظر خواهد بود.
کدخدایی گفت: بنابراین فرقی نمی کند که گزارش را چه 
کسی برای ما بفرستد. ما بسیاری از گزارش هایی که داریم 
گزارش های مردمی و گزارش از نهادهای مختلف و ذیربط 
است و بنابراین از این جهت ما ممنوعیتی نداریم و گزارش 
ها هم هرچه به دستمان برســد، قطعاً مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت.ســخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در 
رابطه با تبلیغات انتخابات طبیعتاً ما به استناد قانون باید 
عمل کنیم اما قانون متاسفانه خیلی در این زمینه روشن 

و شفاف نیست.

تبلیغات غیرمجاز را در بررسی صالحیت ها مدنظر 
قرار می دهیم

وی ادامــه داد: البته ما تبلیغات غیر مجاز انتخاباتی را در 
بررســی صالحیت های 14۰۰ مدنظر قــرار خواهیم داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان چه 
برنامه ای برای برگزاری باشکوه انتخابات دارد اظهار داشت: 
گفت: آن چیزی که شورای نگهبان می تواند انجام دهد، 
رعایت مّر قانون اســت. طبیعتاً ما وظیفه خود در این باره 
را در گذشــته انجام داده و در آینده هم بر اســاس قانون 

عمل خواهیم کرد.

حضور افراد با ســابقه نظامی در انتخابات ممنوع 
نیست

کدخدایی در واکنش به ســوالی مبنــی بر اینکه با توجه 
به اینکه تعدادی از آقایــان نظامی برای کاندیداتوری در 
انتخابات به نوعــی اعالم آمادگی کردند، آیا نظامی ها در 
تعریف رجال سیاســی و مذهبی می گنجند یا خیر و اگر 
می گنجند کجای این تعریف هســتند، اظهار داشت: اگر 
رویه شــورای نگهبان و قوانین را بررســی بفرمایید، منع 
قانونی برای حضور افرادی که ســابقه نظامی دارند، وجود 
نداشــته و در ادوار مختلف هم افــرادی که نظامی بودند 
حضور داشــتند.وی ادامه داد: البتــه دخالت نظامیان به 
معنای سوگیری سیاسی در انتخابات ، خالف سیاست های 

کلی انتخابات و ممنوع است.

نمی توانیم سقفی برای اعداد نامزدها در نظر بگیریم
کدخدایی درباره تعیین سقف معین برای نامزدها، گفت: 
شــورای نگهبان هیچ وقت نمی تواند ســقفی برای اعداد 
نامزدها درنظر بگیرد و قانون برای ما مالک اســت.وی در 
پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه ما به چه رئیس جمهوری 

و با چه ویژگی هایی نیاز داریم، اظهار داشت: ویژگی هایی 
که در قانون اساســی و اصل 11۵ این قانون ذکر شــده 
اســت، باید مــورد توجه قرار گیرد و ان شــاءاهلل مردم به 
این ویژگی ها توجه کنند و آینده کشــور رو به پیشرفت 
باشــد.کدخدایی درباره طرح مجلس در زمینه مســکن، 
گفت: طبیعتاً اگر دوســتان در مجلس مصوبه ای را برای 
حل مشکالت اقتصادی یا مشــکل مسکن دارند و توجه 
کنند که مغایرت با قانون اساســی و شرع مقدس نداشته 
باشد، ما هم استقبال می کنیم.سخنگوی شورای نگهبان 
درباره نحوه بررسی صالحیت احمدی نژاد و اینکه آیا کسی 
که دو بار تایید صالحیت شــده و یــک بار  ردصالحیت 
شده اســت، ممکن است که دوباره تایید صالحیت شود، 
تصریح کرد:  حتی بنده به عنوان عضو شــورای نگهبان 
نمی دانم نســبت به افرادی که ثبت نام می کنند یا ثبت 
نام خواهند کرد، شورای نگهبان چه نظری خواهد داشت 
و باید منتظر بمانیم و ببینیم که شورای نگهبان در زمان 
بررسی صالحیت ها نظرش چه خواهد بود و نظر جمعی 
شــورای نگهبان مالک خواهد بود.وی ادامه داد: نســبت 
به افراد هم طبیعتاً قانون این طور حکم کرده اســت که 
ما برای هــر دو انتخابات، بررســی صالحیت را جداگانه 
داشته باشیم. تا زمانی که کسی ثبت نام نکند، نمی توانیم 
اظهارنظر نسبت به آنها داشته باشیم.کدخدایی در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه اخیرا شــما از پیشنهاد شورای 
نگهبان برای تفکیک انتخابات شوراها و ریاست جمهوری 
به منظور تضمین سالمت مردم در انتخابات، سخن گفتید. 
مقداری درباره آخرین وضعیت این پیشنهاد صحبت کنید، 
گفت: به موجب قانون هر دو انتخابات سراســری ریاست 
جمهوری و شوراهای شهر و روستا در یک دوره برگزار می 
شود.وی تاکید کرد : به دلیل اینکه انتخابات شوراها یک 
انتخابات محلی - منطقه ای است، پیشنهاد کارشناسی ما 
این بود که اگر بتوانیــم این انتخابات را به صورت محلی 
و منطقــه ای برگزار کنیم و این مســئله می تواند توجه 
شــورای نگهبان و وزارت کشــور را بیشــتر  معطوف به 

انتخابات ریاست جمهوری کند.

ثبت نام سران قوا در انتخابات منعی ندارد
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به ســوالی  درباره 
ممنوعیت ثبت نام ســران قوا در انتخابــات، گفت: قانون 
چنین منعی نگذاشــته اســت و فقط افرادی که در امر 
اجرا و نظارت بر انتخابات مســئولیت مستقیم دارند، باید 
قبل ثبت نام استعفا دهند.وی درباره آخرین اقدامات برای 
برگزاری انتخابات با شرایط کرونایی، گفت: ما تابع قانون 
هســتیم. جلســات هماهنگی برای آنچه در اختیار ما و 

وزارت کشور  است، برگزار شده است.

صندوق های انتخابــات 15 درصد افزایش خواهد 
داشت

کدخدایی اظهار داشــت: صندوق هــا قریب به 1۵ درصد 
افزایش خواهد داشت و آنچه تاکنون ستاد مبارزه با کرونا 
اعالم کرده خطر شیوع ویروس بیشتر در تجمعات است و 
بنابراین ما در تجمعات محدودیت داریم.سخنگوی شورای 
نگهبان در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه شما ایراداتی 
به قانون انتخابات گرفتید و اگر ایرادات شــورای نگهبان 
پس از تعطیالت عید از ســوی مجلس رفع شود، آیا این 
قانون برای انتخابات امسال اجرایی می شود، گفت: بنده 
نمی توانم از طرف مجلس اظهار نظر کنم، منتظر می مانیم 
تا ببینیم این قانون در مجلس چه زمانی بررسی می شود.

کدخدایی در نشست خبری:

حضورنظامیان درانتخابات منعی ندارد
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گزیده خبر رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد؛

برخی مصوبات بودجه باعث توسعه پایه پولی خواهد شد
جعفــر قادری با اشــاره به برخی ویژگی های مثبت و منفــی بودجه ۱۴۰۰، تعریف 
صندوق پروژه ها را امکانی دانســت که فضای مناســبی را برای طرح های زیربنایی 
و مولد کشــور با اســتفاده از ظرفیت های غیر دولتی فراهم می کند. نماینده مردم 
شــیراز در مجلس با اشــاره به برخی انتقادات در خصوص تبعات منفی که ممکن 
اســت اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه رشــد نقدینگی و توسعه پایه پولی ایجاد 
کند، گفت: برای بررســی مســیری که بودجه ۱۴۰۰ طی کرده، باید توجه کنیم در 
چه شرایط و موقیعت اقتصادی این بودجه مصوب شده است. در واقع بدون توجه به 
شرایط کالن اقتصادی و عواملی که باعث تصویب بودجه شده است، نمی توان داوری 
درستی در خصوص بخشهای مثبت یا منفی بودجه داشت. به هر حال اقتصاد ایران 
با تورم باالی ۴۰درصدی مواجه اســت، درآمدهای محدودی دارد و از سوی دیگر به 
دالیل مختلف فروش نفت در ســال آینده با محدودیت هایی همراه است.قادری در 
تشــریح واکنش مجلس به این شرایط خاص اقتصادی گفت: در این شرایط مجلس 
تالش کرد تا حد امکان تبعات منفی برآمده از بودجه را کاهش دهد. برای این منظور 
مجلس حتی اجازه نداد بخشــی از اعتبارات ۳۰هزار میلیارد تومانی که پیش بینی 
شــده بود از طریق افزایش پایه پولی، مطالبــات افراد از دولت با بدهی های افراد به 
بانک ها، تهاتر شــود، وارد بودجه شود. راهکار پیشنهادی مجلس برای جلوگیری از 
افزایش پایه پولی برای پرداخت بدهی های دولت، انتشار اسناد خزانه است. بر اساس 
تصمیــم مجلس دولت باید از مردم قــرض بگیرد تا بتواند بدهی های خود پرداخت 

کند.رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش 
خبرنــگار اقتصادآنالین که آیا مجموعه موارد مصوب بودجه را قابل دفاع می دانید؟ 
گفت:البته برخی از موارد مصوب نیز در بودجه  وجود دارند که قابل دفاع نیســتند. 
نمونه عینی چنین موارد غیر قابل دفاعی، تخصیص ۱۵۰هزار میلیاد تومانی است که 
خارج از بودجه توســط دولت و مجلس بــرای مطالبات تامین اجتماعی، رتبه بندی 
معلمان و برخی ردیف های دیگر در نظر گرفته شده است. اما به هر حال انتظارات و 
توقعاتی که برای اقشار مختلف ایجاد شد، باعث تصویب این طرح شد. مباحثی چون، 
همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین، بحث طرح رتبه بندی معلمان، پرداخت 
مطالبات معلمان، پرداخت دیون دولت به تامین اجتماعی و...منجر به آن شد که این 
طرح مصوب شــود.قادری اظهار داشت: در کنار این موارد منفی، ویژگی های مثبتی 
نیــز در بودجه وجود دارد. تعریف صندوق پروژه هایی که در بودجه دیده شــد، این 
امکان را فراهم می کند که برای اجرای طرح های زیربنایی از ظرفیت بخش های غیر 
دولتی استفاده شــود. امکان و فرصتی که برای جلوگیری از خام فروشی در بودجه 
ایجاد شــد. بحث کاهش نرخ مالیات بر درآمد از ۲۵درصد به ۲۰ درصد، برقی کردن 
چاه های کشــاورزی، افزایش منابع برای صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، وضع 
مالیات بــر ثروت هم در زمینه خودروها لوکس و هم خانه های لوکس از جمله این 
موارد مثبت اســت.نماینده مردم شیراز در ادامه افزود: در کنار این موارد، موضوعات 
دیگری نیز مانند استمهال بدهی خسارت دیدگان از کرونا، بخشودگی های مالیاتی 

واحدهای خسارت دیده از کرونا، اهرم کردن منابع برای پرداخت تسهیالت به بخش 
های غیر دولتی برای اجرای طرح های اقتصادی مولد، انتشــار و فروش اسناد خزانه 
برای طرح های وزارت خانه های راه و شهرسازی، نیرو، کشاورزی، نفت و...که بخشی 
از فرایند رشــد را در این ساختارهای اجرایی و اقتصادی تسهیل می کند از دیگری 
مواردی اســت که می توان به عنوان شــاخص های مثبت در بودجه از آنها یاد کرد.

رییس کمیته اقتصادی مجلس گفت: تهاتر بخشی از بدهی ها و مطالبات دولت، بحث 
بهســازی روستاها، استقرار سامانه های فروشــگاهی برای جلوگیری از فرار مالیاتی 
بنگاه های اقتصادی و توسعه پایه های مالیاتی ، کمک هایی که از محل افزایش نرخ 
برق برای کمک به برخی واحدهای صنعتی انجام شد، تغییراتی که در نرخ ارز برای 
واردات برخی کاالها و اقالم اساسی در دستور کار قرار گرفت و سایر موارد  موضوعاتی 
هســتند که می توان آنها را در زمره موارد قابل دفاع بودجه دسته بندی کرد.قادری 
در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این موارد، بودجه را سندی مالی با مجموعه ای از 
ویژگــی های مثبت و منفی معرفی می کند که چنانچه با اجرا و مدیریت مطلوب از 
سوی دولت عملیاتی شود، می تواند بخشی از مشکالت اقتصادی کشور را حل کند. 
در عیــن حال هم مواردی در بودجه وجود دارند که ممکن اســت اجرای آنها باعث 
توسعه پایه پولی، رشــد نقدینگی و بروز تکانه های تورمی در اقتصاد شود. معتقدم 
بحث های تخصصی و کارشناسی در خصوص بودجه در رسانه ها همچنان باید تداوم 
داشته باشد تا در نهایت روند اجرای بودجه با کمترین خطا و ناکارآمدی دنبال شود.

یک کارشناس اقتصادی:
امیدواری خطرناک اقتصاد برای احیای برجام

یک اقتصاددانان اظهار داشــت: باید این هشــدار داده شود که امید به برجام و 
آزادسازی پول های بلوکه شــده در کوتاه مدت یک امیدواری خطرناک و واهی 
اســت.وحید شقاقی با اشاره به اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر 
تورم زا بودن بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشــت: الیحه بودجه سال آینده مجموعه ای 
از نظرات دولت و مجلس اســت و نمایندگان مجلس هم تغییرات مختصری در 
این الیحه پیشنهادی دولت ایجاد کردند و مواد و تبصره هایی در جریان بررسی 
الیحه در مجلس اضافه شده است.وی ادامه داد: سقف بودجه عمومی در الیحه 
بودجه ســال آینده، 9۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱99 هزار 
میلیارد تومان از آن منابع حاصــل از فروش نفت و ۲۵۰ هزار میلیارد توان آ ن 
درآمدهای مالیاتی اســت که مجموعه ایــن دو درآمد دولت ۴۵۰ هزار میلیارد 
تومان است. حال اینکه، برای مابقی آن تا سقف 9۱۰ هزار میلیارد تومان تحقق 
منابع با شــبهاتی مواجه است.این کارشناس اقتصادی افزود: تحقق حدود ۴۰۰ 
هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولتــی در بودجه منوط بر فروش اموال مازاد، 
سهام دولتی، سهام شــرکت های دولتی، انتشار اوراق مالی و اسالمی و ... است 
که تامین منابع از این محل های گفته شده در سال آینده احتمال پایینی دارد.

شقاقی با تاکید بر اینکه بازار ســرمایه مانند امسال کشش و رونق برای تامین 
مالی را ندارد، اظهار داشــت: بر خالف امسال که بازار سرمایه پررونقی را تجربه 
کردیم، بعید است که این رونق در بازار سرمایه سال ۱۴۰۰ تکرار شود. همچنین 
توان فروش این میزان سهام و انتشار اوراق مالی و اسالمی وجود ندارد بنابراین 
احتماال کسری تراز عملیاتی باالیی خواهیم داشت.این کارشناس اقتصادی افزود: 
در شــرایطی که با کسری باالیی مواجه هستیم فشار مضاعفی بر منابع بانک ها 
و بانک مرکزی وارد می آید که نتیجه آن برداشــت ریالی از صندوق توسعه ملی 
اســت و از آنجایی که ذخایر در صندوق بسیار محدود است، می دانیم هر گونه 
برداشت از صندوق توســعه ملی به منزله چاپ پول خواهد بود.وی تاکید کرد: 
تهدید دیگر ضریب فزاینده است که امروز عدد آن به هشت رسید یعنی هر یک 
تومان پولی که منتشــر می شود نقدینگی را هشت برابر اضافه می کند.شقاقی با 
بیان اینکه وقتی کســری بیش از ۴۰۰ هزار میلیــارد تومانی در بودجه برآورد 
می شود احتمال کسری تراز عملیاتی وجود دارد که با توجه به شرایط اقتصادی 
امکان تحقق آ ن بســیار سخت است گفت: می دانیم که در یک بازه زمانی کوتاه 
مدت ذخایر کشــورمان در سایر کشورها آزاد نمی شود و با توجه به پایین بودن 
کشــش بازار سرمایه و پایین بودن توان انتشار اوراق، هر گونه فشار به صندوق 
توسعه ملی به منزله چاپ پول است و تمام این عوامل نشان می دهد سال آینده 
تورمی از مکانیزم بودجه به کشــور داشــته باشیم.شقاقی با بیان اینکه در سال 
آینده بخشــی از تورم به دلیل الیحه بودجه ای است که امروز در حال تصویب 
است گفت: مشخص نیست الیحه بودجه ۱۴۰۰ تا چه حد اثر تورمی داشته باشد 
اما می دانیم که کسری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و ضریب فزاینده هم 
به هشــت رسیده و این اعداد عالمت خوبی به اقتصاد نمی دهد.رییس دانشکده 
اقتصاد دانشگاه خوارزمی تاکید کرد:  نکته بیسار مهم این است که احیای برجام 
یک شــبه رخ نمی دهد و شواهد نشان دهنده آن است که آمریکایی برای بحث 
احیای برجام و آزاد کردن منابــع ایران روند تدریجی در پیش گرفته، چنانچه 
شــاهد آن هستیم کره جنوبی به رغم وعده ها نتوانست یک میلیارد دالر منابع 
ایران را آزاد کند.وی با اشاره به مجموع پول های بلوکه شدن ایران در سه کشور 
عراق، ژاپن و کره جنوبی اظهار داشت: گفته می شود پول های بلوکه شده ایران 
در سه کشور مذکور حدود ۲۰ میلیارد تومان است و آزادسازی آن و تزریق این 
پول ها به اقتصاد ایران پروسه طوالنی و زمان بری خواهد داشت اما به طور قطع 
اگر بخشــی از این دالرها وارد بانک مرکزی شــود می تواند تا حد قابل توجهی 
مشکل کسری بودجه ما را حل کند.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید این 
هشدار  داده شــود که امید به برجام و آزادسازی پول های بلوکه شده در کوتاه 

مدت یک امیدواری خطرناک و واهی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:
با وجود رسانه های فراگیر مرز بین فرهنگ 

ها برداشته شده است
آذربایجان شرقی - شیعه نواز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان 
شــرقی با اشاره به ظرفیت بازار کاالهای فرهنگی در کشور گفت: نباید این بازار 
پرمخاطب را در اختیار رقبای خارجی قرار دهیم.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
ســید قاسم ناظمی در اختتامیه جشــنواره کاالهای فرهنگی فیروزه در استان 
اظهار داشت: در دنیایی زندگی می کنیم که به دلیل وجود رسانه های فراگیر، 
مرز بین فرهنگ ها برداشته شده است و فرهنگ تمامی جوامع از یکدیگر تاثیر 
می پذیرد. وی ادامه داد: ملتی که از حفظ و نگهداری فرهنگ خود غفلت کند، 
پس از مدتی متوجه تحریف فرهنگ خود شــده و در دنیای فرهنگ دیگر ملت 
هــا زندگی خواهد کرد. وی، لباس را یکــی از مظاهر فرهنگی یک ملت عنوان 
کرده و گفت: هم اکنون اگر به لباس های تولید شــده به درســتی دقت کنیم، 
متوجه عدم تطابق بیشتر آن ها با فرهنگ ایرانی - اسالمی خواهیم شد چرا که 
متاسفانه بخشی از تولیدکنندگان ما دچار تقلید از تولیدات سایر کشورها شده 
اند. مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی آذربایجان شرقی با بیان اینکه فرهنگ 
حاکم بر دیگر جوامع حتی سلیقه مخاطب ایرانی را نیز تغییر داده است، گفت: 
برگزاری این جشنواره حرکت بابرکتی است که سبب می شود تا تولیدکنندگان 
حوزه کاالهای فرهنگی، ظرفیت های خود را باور کرده و پر قدرت تر از گذشته 
در این راه قدم بردارند. وی ادامه داد: برگزاری چنین جشــنواره هایی، تاکید بر 
روی این موضوع اســت که اگر محصولی متناسب با نیاز مخاطب ایرانی تولید 
کنیم، می توانیم بر روی ذائقه او تاثیرگذار باشیم. وی، بازار کاالهای فرهنگی را 
بازار بزرگ و پرمشــتری دانست و گفت: اگر در این حوزه اهتمام جدی و همت 
راســخ، حمایت نهادهای فرهنگی و در عین حال توجه به ذائقه مخاطب وجود 
داشته باشد، شاهد ایجاد بازاری بزرگ و پر از مخاطب خواهیم بود که نباید در 

اختیار رقبای خارجی قرار بگیرد. 

سود سهام عدالت به حساب هیچ سهامداری واریز نشده است
مدیر سیستم های تسویه و پرداخت شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: سودی که در چند وقت اخیر به حساب سهامداران پرداخت شده هیچ ارتباطی به سود سهام 
عدالت ندارد.در چند روز گذشته خبری در برخی از رسانه ها مبنی بر واریز سود برای ۷.۵ میلیون نفر از سهامدار خرد سهام عدالت منتشر شد که در این زمینه حسین 
قشمی گفت: اکنون بسیاری از سهامداران که جزو مشموالن سهام عدالت هستند در انتظار پرداخت سود هستند، اما باید اعالم کرد، سودی که در چند وقت اخیر به 
حساب سهامداران پرداخت شده است هیچ ارتباطی به سود سهام عدالت ندارد.وی ادامه داد: موضوع مطرح شده در خصوص توزیع سود شرکت ها بوده که در راستای 
اختیارات شرکت سپرده گذاری انجام و به حساب سهامداران شرکت های بورسی و فرابورس پرداخت شده است.قشمی گفت: از سال 9۷ شرکت سپرده گذاری در تالش 
بوده اســت تا سامانه جامع توزیع ســود را در اختیار داشته باشد و از این طریق سودهای شرکت بورس و فرابورس که در کدال اعالم می شود را به حساب سهامداران 
پرداخت کند.مدیر سیستم های تسویه و پرداخت شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه شرکت سپرده گذاری به دنبال این است تا سهامداران دیگر برای دریافت 
ســود نقدی به صورت ســنتی اقدام نکنند، گفت: عده ای نسبت به دریافت سود اطالعاتی پیدا نمی کنند یا حتی برخی از سودها به دلیل پایین بودن رقم آن ها توجیه 
اقتصادی برای پیگیری سود ندارد.وی ادامه داد: سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام کرده باشند اطالعاتشان در اختیار شرکت سپرده گذاری قرار می گیرد تا سود 
شرکت ها به حسابشان پرداخت شود و تا کنون سود ۱۳۰ شرکت که دارای سهامداران زیادی بوده اند پرداخت شده است.قشمی تصریح کرد: بعد از برگزاری مجامع 
عمومی شرکت ها، اگر سودی در این جلسه مصوب شده باشد شرکت ها به مدت هشت ماه فرصت دارند تا سود اعالم شده را پرداخت کنند. مدیر سیستم های تسویه و 
پرداخت شرکت سپرده گذاری مرکزی اضافه کرد: در یک سال گذشته شرکت هایی که به دنبال پرداخت سود از طریق شرکت سپرده گذاری بودند، مبلغ را به حساب 
شرکت واریز کردند و در انتها مبلغ مدنظر به حساب مشموالن سهامداران پرداخت شده است.وی تاکید کرد: اکنون 9۵ درصد از سهامداران هر شرکتی سجامی شده 
اند؛ بنابراین سامانه سجام بهترین روش برای پرداخت سود شرکت ها محسوب می شود. یادآور می شود؛ پیش از این محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس اوراق 
بهادار درباره پرداخت سود سهام عدالت گفته بود که تالش ما این است تا پایان سال جاری، سود سهام عدالت به حساب سهامداران عدالت واریز شود. چنانچه سود چند 

شرکت تجمیع نشود، بخشی از آن در سال آینده واریز خواهد شد.

بر اساس اعالم مرکز آمار؛
تورم تولیدکننده خدمات به ٣٥.٣درصد 

رسید
مرکز آمار اعالم کرد: کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش های»واســطه 
گری های مالی« )۱.۱درصد( و بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به »فعالیت 
های اداری و خدمات پشــتیبانی« )۲۰.٨ درصد ( اســت. تغییرات شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش های خدمات کل کشــور نســبت به فصل قبل )تورم فصلی( در 
فصل پاییز ۱۳99 به ۱۱.٦ درصد رســید که در مقایســه با همین اطالع در فصل 
قبل )۱۱.٨( ۰.۲ واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به 
بخش های »واسطه گری های مالی« )۱.۱درصد( و »آب رسانی، مدیریت پسماند، 
فاضالب و فعالیت های تصفیه« )۱.۵درصد( اســت. بیشترین تورم فصلی تولید نیز 

مربوط به »فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی« )۲۰.٨ درصد( است.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور نسبت به فصل 
مشــابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل پاییز ۱۳99 به ۴۰.۲ درصد رسید 
که در مقایســه با همین اطالع در فصل قبل )۳۵.۲( ۵ واحد درصد افزایش داشته 
اســت. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه دهندگان خدمات به ازای 
تولید خدماتشــان در داخل کشــور، در فصل پاییز ۱۳99 نســبت به فصل پاییز 
۱۳9٨، ۴۰.۲ درصد افزایــش دارد. در بخش های خدمات کمترین نرخ مربوط به 
بخش »آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه« )۱.۵ درصد( 
و بیش ترین نرخ مربوط به بخش »تعمیر وســایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت« 

)٦۰.۰ درصد( می باشد.

تورم ساالنه
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در چهار فصل 
منتهی به فصل پاییز ۱۳99 )تورم ســاالنه( به ۳۵.۳ درصد رســید که نسبت به 
همین اطالع در فصل قبل )۳۳( ۲.۳ واحد درصد افزایش نشــان می دهد. در فصل 
مورد بررســی، در میان بخش های خدمات در کشور، کمترین تورم ساالنه مربوط 
به بخش »آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه« )۴درصد( 
و بیش ترین آن مربوط به بخش »فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی« )۵۵.۳ 

درصد( است.

گالیه وزیر از روند کند صدور پروانه مسکن ملی
برای شهرداری تهران متاسفم!

روند کند صدور پروانه ســاخت پروژه های اقدام ملی مسکن که مدتی است مورد 
انتقاد مســئوالن و فعاالن این عرصه قرار دارد، صدای وزیر راه و شهرسازی را هم 
درآورد که گفته برای شــهرداریها متاســفم و باید در مقابل مردم پاسخگو باشند. 
پروژه های اقدام ملی مسکن در نقاط مختلف کشور از مدتها قبل با معضل صدور 
پروانه های ساخت از سوی شهرداریها مواجه شده است. طبق تفاهم نامه وزارتخانه 
های کشور و راه و شهرسازی، شهرداریها موظفند یک هفته پس از تایید نقشه ها 
از سوی کمیته معماری و شهرسازی، پروانه موقت را برای پیمانکاران و کارگزاری 
ها صادر کنند.نرخ عوارض صــدور پروانه برای واحدهای اقدام ملی نیز ۵۰ درصد 
تخفیف دارد که باید در اقســاط دو ساله دریافت شود.با این وجود از گوشه و کنار 
خبر می رســد که پس از تایید نقشه های اولیه، برخی شهرداریها نسبت به صدور 
پروانه موقت اقدام نمی کنند. شــهرداری ها می گویند که باید نقشه های اجرایی 
ارایه شود که دست کم دو ماه زمان می برد. پروژه های متعددی در سراسر کشور 
از جمله تهرانســر با معضل صدور پروانه مواجه شــده انــد. نیمی از پروژه ۲۰۰۰ 
واحدی تهرانســر تا  حدود یک ســال به دلیل عدم صدور پروانه معطل مانده بود.

محمد اسالمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ اخیرا با گالیه از عدم همکاری شهرداریها 
برای صدور پروانه ســاخت واحدهای اقدام ملی مســکن گفته اســت: واقعا برای 
شــهرداری تهران متاســفم که هیچ گونه همکاری برای پروژه های مســکن نمی 
کند. بهانه جویی های غیرقانونی انجام می دهند و خودشــان باید در مقابل مردم 
باید پاســخگو باشند.به گفته اسالمی، این پروژه ها برای مردم است و وزارت راه و 
شهرســازی طبق قانون و مقررات کار می کند. ما زمینهایی که کاربری مسکونی 
اســت برای این کار تخصیص داده ایم و هیچ دلیلی نداشته که شهرداری این کار 

را به تاخیر بیندازد.

استانها

نوبخت اعالم کرد
اختصاص ۱٥۰ میلیارد تومان برای نوسازی تاکسی های فرسوده

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان برای نوسازی تاکسی های فرسوده گفت: عالوه بر آن در بخش نوسازی اتوبوس ها ۱۰۳ میلیارد تومان اختصاص داده شده 
است که اقساط آن به تناسب پیشرفت طرح اختصاص می یابد.، نوبخت در مراسم رونمایی از قطار ملی مترو اجرای این پروژه را نهادی از همکاری دولت و مدیریت شهری دانست و افزود: در 
سال گذشته در افتتاح یکی از ایستگاه های مترو آمادگی سازمان برنامه و بودجه برای توسعه دامنه این نوع همکاری ها را مطرح کردم چرا که گسترش دامنه این همکاری ها فرصت استفاده 
از تبصره پنج که عمدتا معطوف به پشتیبانی دولت است فراهم می کند.وی ادامه داد: این تبصره در ساخت و نوساز اتوبوس های فرسوده در تهران قابل استفاده است.نوبخت با تاکید بر این که 
امروزه دامنه این همکاری ها توسعه یافته است، خاطر نشان کرد: از این رو ۲۱۰۳ میلیارد تومان برای سال ۱۳99 عنوان بخشی از حمایت مالی دولت به شهرداری و مدیریت شهری را اعالم 
می کنیم هرچند که در این زمینه معاونت علمی نیز همکاری هایی داشته است.نوبخت ادامه داد: عالوه بر آن ۱٨۵۰ میلیارد تومان روال سنوات گذشته و جزو تعهدات دولت است که سازمان 
برنامه و بودجه انجام داده اســت.رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به چالش های شهرداری با بانک مرکزی با بیان این که در تالش هستیم این مشکل مرتفع شود، اظهار کرد: در حوزه 

نوسازی اتوبوس ها ۱۰۳ میلیارد تومان از مجموعه تعهدات ملی مربوط به این سازمان است که اقساط آن متناسب با میزان پیشرفت طرح پرداخت می شود.
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استانها

تحریم شکنی فرآورده های نفتی این بار با صادرات قیراستانها
میزان صادرات قیر ایران ســاالنه 4 میلیون تن اســت که به 
بیش از 30 کشــور و در بســته بندی ها و روش های حمل و 
نقل متفاوت صادر می شود. فروش فرآورده های نفتی از جمله 
قیــر به صورت مویرگــی مانع از شناســایی و تحریم پذیری 
صادرات قیر ایران شــده اســت.، صنعت قیر کشور به عنوان 
یکی از صنایع پایین دستی حوزه نفت است که پس از دریافت 
وکیوم باتوم )ته مانده برج تقطیر( از پاالیشگاه ها و انتقال آن 
به کارخانه های تولید قیر از طریق تانکر و یا خط لوله و انجام 

فرایندهای مربوطه، اقدام به تولید قیر می نماید.
ظرفیت تولید قیر کشــور بر اســاس این فرایند بالغ بر شش 
میلیون تن می باشــد که حدود چهار میلیون تن از آن صادر 
شــده و حدود دو میلیــون تن در داخل کشــور به مصرف 
می رســد. بدیهی اســت فروش قیر در بازارهای صادراتی با 
قیمت باالتر کمک شایان توجهی به ارزآوری کشور می کند.در 
این راستا محسن ورزشکار عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران 
گفت: »در شــرایطی که کشور با تحریم های ظالمانه  دست و 
پنجــه نرم می کند و صادرات نفت خام با مخاطرات عدیده ای 
مواجه شده اســت، صادرکنندگان فرآورده ها از جمله قیر با 
پذیرفتن ریســک های متعددی که در زمینه های مختلف از 
قبیل نقل و انتقال پول، لجســتیک و نوسانات ارز وجود دارد، 
زمینه ارزآوری بیش از یک میلیارد دالری به کشــور را فراهم 

نموده اند و تعهدات ارزی خود را نیز انجام داده اند«.

مقاصد صادراتی قیر ایران چه کشورهایی هستند؟
تحریم های آمریکا هر چند بــر صادرات نفت ایران تاثیرگذار 
بوده اســت اما خللی در صادرات فرآورده های نفتی همچون 
قیــر ایجاد نکرده اســت. به طور کلی قیر ایران در ســه نوع 
بسته بندی بشکه، فله و کیسه و به دو طریق زمینی و دریایی 
صادر می شود. قیِر فله از طریق کشتی های فله بر از مسیرهای 
دریایی و تانکرهای حمل به صورت زمینی صادر می شــود و 
قیِر بشکه و کیســه نیز از طریق کانتینر به صورت دریایی و 

زمینی به کشورهای مقصد فروخته می شود. مقاصد قیِر بشکه 
صادراتی ایران در 6 ماهه اول سال 99 را نشان می دهد. طبق 
این نمودار هند، امارات، بنگالدش، کنیا و میانمار 5 کشوری 
هســتند که به ترتیب بیشترین واردات قیر در قالب بشکه از 
ایران را دارند. در نیمه اول ســال 99 ایران حدود 250 هزار 
تن قیر بشکه به هند صادر کرده است که نشاندهنده ظرفیت 

باالی صادرات قیر به این کشور است.
در حال حاضر صادرات قیر ایران در بســته بندی بشکه به 30 
کشور مختلف در حال انجام است. با توجه به صادرات قیر در 
احجام کم به کشورهای متعدد، می توان گفت که فروش این 

فرآورده به صورت مویرگی مانع از شناســایی و تحریم پذیری 
صادرات قیر ایران شده است.مقاصد قیِر فله صادراتی ایران در 
6 ماهه اول سال 99 را نشان می دهد. طبق این نمودار امارات، 
عمان، هند، عراق و چین 5 کشــوری هســتند که به ترتیب 
بیشــترین واردات قیر در قالب بشکه از ایران را دارند. امارات 
بــا واردات بیش از 300 هزار تن قیر فله از ایران رکوردار این 
عرصه اســت. در حال حاضر صادرات قیر ایران در بسته بندی 
فله به 9 کشور مختلف در حال انجام است.مقاصد قیِر کیسه 
صادراتی ایران در 6 ماهه اول سال 99 را نشان می دهد. طبق 
ایــن نمودار تایوان، چین، قطر، ویتنام و میانمار 5 کشــوری 

هســتند که به ترتیب بیشترین واردات قیر در قالب بشکه از 
ایران را دارند. تایوان با واردات بیش از 10 هزار تن قیر فله از 
ایران بیشــترین حجم واردات را دارد. در حال حاضر صادرات 
قیر ایران در بسته بندی کیســه به 8 کشور مختلف در حال 
انجام است. البته احجام صادراتی قیِر کیسه در مقایسه با قیر 

بشکه و فله کمتر است.

چرا صادرات قیر ایــران در دوران تحریم های آمریکا 
همچنان تداوم دارد؟

در مجمــوع کل میزان صادرات قیر ایــران 4 میلیون تن در 
سال اســت که این میزان قیر به بیش از 30 کشور دنیا و در 
بسته بندی ها و روش های حمل و نقل متفاوت صادر می شود 
)تصویــر 4(. امکان صادرات قیر ایــران به صورت مویرگی به 
کشورهای مختلف باعث شده است که اساسا امکان شناسایی 

و رهگیری محموله های قیر ایران وجود نداشته باشد.
با توجه به ظرفیت باالی صادرات قیر ایران الزم اســت توجه 
ویژه ای برای حل مشــکالت فعالن بخــش خصوصی در این 
صنعت شود. خبرگزاری فارس در گذشته در گزارشی با عنوان 
»چالش های صنعت قیر در ایران از تامین مواد اولیه تا اجرای 
طرح قیر تهاتری« به بررسی چالش های این صنعت پرداخته 

است.
کارشناسان معتقدند که راهکار اصولی بی اثرکردن تحریم های 
نفتی، تغییر زمین بازی از خام فروشــی به ســمت تولید و 
صادرات فرآورده های نفتی است. صادرات فرآورده های نفتی 
بــه دلیل کوچک بــودن حجم محموله ها، تعــدد خریداران 
و عرضه کنندگان، شــیوه متنوع صادرات، متمرکز شــدن بر 
بازارهای منطقــه ای به جای بازارهای جهانی و کاهش حجم 
تراکنش های بانکی نســبت به صادرات نفت خام در شرایط 
تحریم و حتی شرایط عادی آسان تر است و درآمدزایی باالیی 
نیز برای کشــور به همراه دارد، موضوعی که در صادرات قیر 

ایران به خوبی قابل مشاهده است.

شرکت اماراتی سند رو کرد
نفت توقیف شده توسط آمریکا ایرانی نبود

شــرکت FIOGC که در امارات متحده عربی مســتقر است، اعالم کرد محموله 
نفتی که آمریکا مدعی است ایرانی بوده و تحریمها را نقض کرده است، از عراق 
خریداری شده بود و در اوج پاندمی، در دریا نگهداری می شد.طبق اسنادی که 
در دادگاه فدرال منطقه کلمبیا تنظیم شده است: شرکت نفت و گاز بین المللی 
فجیره )FIOGC( که متعلق به شــیخ حمد بن محمد الشرقی، حاکم امیرنشین 
فجیره اســت، مدعی است یک فروشنده واســطه این محموله بوده و این نفت 
عراقی اســت.آمریکا مدعی اســت ایران نفت را به خارج صادر می کرد و ایران 
در واکنش به توقیف این محموله، اقدام آمریکا را دزدی خوانده اســت. شرکت 
FIOGC اعالم کرده که در ژوئن دو میلیون بشکه نفت از یک تامین کننده عراقی 

خریداری کرد و این فروشنده بارنامه صادره از سوی سازمان فروش نفت دولتی 
عراق )ســومو( را به عنوان مدرک مبدا این محموله ارائه کرد. این شرکت اعالم 
کرد در ژوییه یک کشــتی را به عنوان مخزن شناور برای نگهداری این نفت در 
بندر فجیره امارات متحده عربــی کرایه کرد. در اکتبر این نفت به یک خریدار 
چینی فروخته شد و تحت این توافق، شرکت FIOGC مسئول تحویل این نفت 
به چین و کرایه ابرنفتکش آکیلیاس برای این ســفر بوده است. دولت آمریکا در 
دسامبر پیش از این که محموله مذکور حرکت کند، آن را توقیف کرد.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، کشتی آکیلیاس به سمت گلف کاست آمریکا تغییر مسیر داد 
و این نفت ماه میالدی جاری در هوســتون تخلیه شد. شرکت FIOGC مدعی 

است در این محموله نفتی، منافع مالی دارد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل خبر داد:
اقدام موثر در خصوص رعایت پروتکلهای 

بهداشتی 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اردبیل از اجرای برنامه های گســترده اي در 
راســتاي پیشگیري و مقابله با ویروس کرونا از آغاز شیوع این ویروس تا کنون 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، سردار اسماعیلی 
مدیر عامل این شــرکت با تاکید بر اینکه حفظ ســالمت مشترکین، مراجعه 
کنندگان و کارکنان در اولویت کاری و جزو برنامه های این شــرکت در دوران 
شیوع ویروس کرونا می باشد، افزود: وضعیت پایدار شرکت گاز استان اردبیل 
در مواجهه با کرونا، حاصل انجام برنامه ریزی های منســجم، اقدامات گسترده، 
آموزش و اطالع رســانی درخصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی و تالش های 
بی وقفه و شبانه روزی اســت که نمونه ای از آن را می توان در عملکرد شرکت 
درخصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی و اقدامات موثر مشاهده کرد.مدیرعامل 
شــرکت گاز استان اردبیل استمرار طرح غربالگری کارکنان را یکی از اقدامات 
موثر این شرکت برشمرد و خاطرنشــان کرد: آموزش نیروهای خدماتی همه 
واحدها در چندین نوبت به صورت تئوری و عملی توسط کارشناسان بهداشت 
در خصوص مراقبت های بهداشــتي الزم جهت پیشــگیري از ابتال به ویروس 
کرونا، اطالع رســانی به کارکنان از طریق پوستر ، فضای مجازی و اتوماسیون 

اداری و .... از این اقدامات می باشد.

تقویت و توسعه گستره عملکرد روابط عمومی آبفا؛
ایمانلو: آب و فاضالب شرکتی خدماتی و 

مردم محور است
آذربایجان شــرقی - شیعه نواز: جلسه هم اندیشــی و نشست رابطین روابط 
عمومی شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل این شــرکت برگزار شــد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
جلسه هم اندیشی و نشست رابطین روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
با حضور علیرضا ایمانلو رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان 
شــرقی، عباس پور قائم مقام و پایا و عظیم پور معاونان این شــرکت در سالن 
اجتماعات برگزار شــد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در 
این نشســت با اشــاره به اهمیت فرصت ایجاد شده، به تبیین اهداف و برنامه 
های شــرکت آب و فاضالب استان در راستای افزایش فرهنگ عمومی مصرف 
پرداخت. علیرضا ایمانلو با اعالم اینکه شرکت آب و فاضالب، شرکتی خدماتی 
و مردم محور است، اظهار داشت: توجه وافی و کامل به موضوع افزایش فرهنگ 
عمومی جامعــه در قبال مصرف آب و بحث صرفه جویی، موضوع با اهمیت و 
مهمی اســت که انتظارها از دفتر روابــط عمومی و آموزش همگانی به عنوان 
متولی این امر بســیار و بحق می باشــد.وی ادامه داد: باید اقدامات و عملکرد 
شــرکت آب و فاضالب به نحو درست و شایســته و مستمر برای عموم اطالع 
رســانی شود تا بتوان زحمات کارکنان شرکت آب و فاضالب در شهرستان ها 
و کل اســتان را انعکاس داد. ایمانلو تصریح کرد: اگر اطالع رســانی و آگاهی 
بخشــی در ســطوح باال و به نحو احســن انجام پذیرد و زحماتی که در عقبه 
ی تولید و آبرســانی و رساندن آن به دســت هموطنان صورت می پذیرد به 

درستی منعکس گردد.

نبرد نفس گیر با کرونای بی رحم در صنعت گاز:
افزایش نظارت و پایش سالمت کارکنان در 

پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
مسئول بهداشت صنعتی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد عملکرد 
این مجتمع گازی را در پاندمی کرونا طی یک ســال گذشته تشریح کرد.به 
گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، کاوه خواصه 
دار ضمن بیان مطلب فوق افزود: با اطالعیه ســازمان جهانی بهداشــت در 
زمان آغاز شــیوع ویروس منحوس کرونا در ســطح جهان و اعالمیه های 
وزارت بهداشت، کمیته شــرایط اضطراری با موضوع کرونا برگزار و سپس 
کمیته ســالمت با هدف مقابله با کرونا تشکیل شد.وی اظهارداشت: در یک 
سالگی فراگیری کرونا تاکنون 78 جلسه اضطراری با هدف افزایش نظارت و 
پایش سالمت کارکنان در پاالیشگاه برگزار شده است.خواصه دار همچنین 
به اقدامات پاالیشگاه در حوزه ســالمت کارکنان اشاره و بیان کرد: با روند 
 HSE شــیوع بیماری کرونا در کشور و استان خراسان رضوی، از سوی واحد
تعداد 9 تیم ضدعفونی و 7 گروه برای غربالگری کارکنان و مهمانان خارج از 
شرکت تشکیل گردید.مسئول بهداشت صنعتی پاالیشگاه گاز هاشمی نژاد 
ادامه داد: این تیم ها روزانه ضدعفونی محیط کار شــامل ســایت عملیاتی، 
ســاختمانهای اداری، ابزار آالت، خودروها و مجتمع های مســکونی، انجام 
تســت های روزانه شناســایی بیماران و معرفی افراد به طب صنعتی جهت 

معاینه و لزوم اخذ تست کرونا را بر عهده دارند.

تولید نفت عراق در فوریه ۲۰۲۰ افزایش یافت
شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق اعالم کرد که تولید نفت این کشور در ماه فوریه 1.6 درصد افزایش یافته است.به گزارش پلتس، شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق 
)سومو( روز چهارشنبه )20 اسفندماه( اعالم کرد تولید نفت این کشور در ماه فوریه که شامل تولید منطقه اقلیم کردستان نیز می شود، نسبت به ماه گذشته 1.6 درصد 

افزایش یافته و بیش از سهمیه این کشور در توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )ائتالف اوپک  پالس( بوده است.
داده های سومو نشان داد دومین تولیدکننده بزرگ اوپک در ماه فوریه 3 میلیون و 868 هزار بشکه در روز نفت تولید کرده که بیش از سهمیه روزانه 3 میلیون و 857 
هزار بشکه ای این کشور در توافق اوپک پالس است. تولید نفت عراق در ماه ژانویه 3 میلیون و 807 هزار بشکه در روز بوده است.تولید نفت دولت فدرال و منطقه اقلیم 
کردستان عراق در این ماه نسبت به ماه ژانویه افزایش یافته است.تولید نفت دولت فدرال عراق در ماه فوریه نسبت به ماه ژانویه 1.2 درصد افزایش یافته و به 3 میلیون 

و 429 هزار بشکه در روز رسیده، در حالی که تولید منطقه اقلیم کردستان 4.8 درصد افزایش یافته و به 439 هزار بشکه در روز رسیده است.

نگرانی روسیه از افزایش عرضه جهانی نفت 
با باال رفتن بیشتر قیمت ها

معاون نخســت وزیر روســیه، در دیدار با والدیمیر پوتین گفت افزایش جهانی 
قیمت نفت باعث می شــود تولیدکنندگان غیر عضو اوپک پالس تولید خود را 
افزایــش داده و تعــادل بازار را بر هم بزنند. به گــزارش اس پی گلوبال پلتس، 
الکســاندر نواک، معاون نخست وزیر روســیه گفت این احتمال وجود دارد که 
تولید نفت تولیدکنندگانی که عضو قرارداد اوپک پالس نیســتند افزایش یابد و 
باعــث بی ثباتی بازار جهانی نفت در بحبوحه افزایش قیمت آن و کاهش ذخایر 
نفتی شود.وی در دیداری با والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن تحسین 
اقدامات او در حفظ سهم روســیه در بازار جهانی گفت:»افزایش جهانی قیمت 
نفت باعث می شــود تولیدکنندگان غیر عضو اوپک پالس تولید خود را افزایش 
داده و تعادل بازار را بر هم بزنند«. متوسط قیمت نفت خام برنت از ابتدای سال 
جاری میالدی 60 دالر در هر بشکه بودi و در اولین ساعت دیروز 68 دالر در هر 
بشکه معامله شده است. روسیه از ماه مه 2020 تا حاال یعنی از زمانی که سطح 
تولیــد به خاطر همه گیری ویروس کرونا و تعهد به قرارداد اوپک  پالس بســیار 
پایین آمد، 890 هزار بشکه در روز به تولید خود اضافه کرده است. روسیه در ماه 
فوریه 38.56  میلیون تن نفت خام و میعانات گازی تولید کرد که برابر با حدود 
10.1 میلیون بشــکه در روز است. روسیه تخمین می زند تقاضای جهانی نفت 
5.5 میلیون بشکه در روز در 2021 افزایش یابد و انتظار دارد در 2022 به سطح 

قبل از بحران کرونا بازگردد.

توقف نفت در یک قدمی ۷۰ دالر
قیمــت نفت در معامالت روز جمعه بــازار جهانی تحت تاثیر کاهش عرضه 
تولیدکننــدگان بزرگ و خــوش بینی به احیای تقاضا در نیمه دوم ســال 
میالدی جاری، نزدیک مرز 70 دالر در هر بشــکه ایســتاد. بهای معامالت 
نفت برنت با 41 ســنت معادل 0.6 درصد کاهش، در 69 دالر و 22 ســنت 
در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 41 
ســنت کاهش، در 65 دالر و 61 ســنت در هر بشکه بسته شد.نفت برنت و 
نفت آمریکا که روز دوشنبه به باالترین قیمت در 13 ماه اخیر صعود کردند، 
پس از ثبت رشــد هفتگی به مدت 7 هفته متوالی، هفته گذشــته را تقریبا 
بدون تغییر به پایان بردند.جیم ریتربوش، رییس شرکت ریتربوش و همکاران 
در گالنــای ایلینویز اظهار کرد: تقاضا برای داراییهای پرریســک مانند نفت 
تحت تاثیر بسته کمک اقتصادی کاخ سفید و اخبار روزانه مثبتی که درباره 
واکسنهای کووید 19 منتشر می شود، تقویت شده است.اوپک در جدیدترین 
گزارش ماهانه خود احیای قویتر تقاضا برای نفت در نیمه دوم ســال 2021 
را پیش بینی کرد. اوپک و متحدانش شــامل روســیه در نشست اخیرشان 
با عدم تغییر محدودیت عرضه در آوریل موافقت کردند.منابع پاالیشــگاهی 
به رویترز گفتند: عربستان ســعودی فروش نفت برای بارگیری در آوریل را 
برای دستکم چهار پاالیشگر شمال آسیا به میزان حداکثر 15 درصد کاهش 
داده اســت اما نیاز ماهانه پاالیشــگاههای هندی را به طور کامل تامین می 
کند.عربســتان سعودی دو هفته پیش اعالم کرد کاهش تولید یکجانبه یک 
میلیون بشــکه در روز را در آوریل برای ســومین ماه متوالی ادامه می دهد.

شــرکتهای حفاری آمریکایی هم دســت نگه داشته و طبق گزارش شرکت 
خدمات انرژی بیکرهیوز، شمار دکلهای حفاری نفت و گاز را برای نخستین 
بار از نوامبر کاهش دادند.تحلیلگران شرکت آر بی سی کپیتال اظهار کردند 
عوامل بنیادین برای بنزین تابستان خوش بینانه ترین وضع را در حدود یک 
دهه اخیر دارند.آمریکا که بزرگترین مصرف کننده نفت جهان اســت، هفته 
گذشته شاهد کاهش قابل توجه سطح ذخایر بنزین در پی طوفان زمستانی 
در تگزاس و مختل شدن تولید پاالیشگاهی بود.تحلیلگران جی پی مورگان 
نوشتند: پایداری قیمتهای باالتر نفت تولیدکنندگان آمریکایی را به افزایش 
تولید تشــویق خواهد کرد که نهایتا روی قیمتها تاثیر خواهد گذاشت. این 
بانک انتظار دارد میانگین تولید نفت آمریکا امسال به 11.36 میلیون بشکه 
در روز در مقایسه با 11.32 میلیون بشکه در روز در سال 2020 افزایش پیدا 
کند.بر اساس گزارش رویترز، اداره اطالعات انرژی آمریکا هفته گذشته پیش 
بینی کرد تولید نفت آمریکا در ســال 2021 کاهش کمتری خواهد داشت و 
اکنون انتظار دارد تولید این کشور 160 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و 
به 11.15 میلیون بشکه در روز برسد در حالی که پیشتر کاهش تولید امسال 

را 290 هزار بشکه در روز پیش بینی کرده بود.

رئیس دفتر مطالعات انرژی وین با بیان 
اینکه ارزش سهام آرامکو با قیمت نفت 
و انتظار بــازار از افق قیمت نفت رابطه 
مستقیم دارد، گفت:بایدن حفظ ارزش 
دالر مقابــل یورو و یــوآن را یک مقوله 
امنیتی می داند.فریدون برکشلی، رئیس 
دفتــر مطالعات انرژی وین با اشــاره به 
اینکه بایدن حاال فشــار بر ایران را کم 
یا مالیم تر کرده، گفت: رئیس جمهوری 
آمریکا در مقابل، فشــار بر اتحادیه اروپا 
و نظام مالی ســوییفت را تشدید کرده 
است. امروز اتحادیه اروپا برای معامالت 
با ایران، بیش از گذشته تحت فشار است. 
ایران می تواند نفت بیشتری بفروشد ولی 
همچنان پولــی دریافت نمی کند. نفت 
ایران برای تنظیم و مدیریت بازار عرضه 
صادر می شود. حتی روسیه و چین هم 
نسبت به گذشته در خصوص معامالت 
با ایران تحت کنترل بیشتری قرار دارند.

برکشلی با تاکید بر اینکه شرایط کنونی 

از سال 2020 میالدی حساس تر است، 
ادامه داد: اتحادیه اروپا به وضوح متوجه 
این واقعیت شده که بایدن، در شرایطی 
است که می تواند هر گونه اقدامی، حتی 
اقدام نظامی را به بهانه اشتباهات ترامپ 
و یــا نتایج خطاهای اســتراتژیک وی، 
عملی سازد. شاید امروز دیپلماسی مؤثر 
در قبــال اتحادیه اروپــا و ژاپن بیش از 
دوره قبل از ژانویه 2021، مؤثر باشــد. 
از یک مسئول اتحادیه اروپا شنیدم که 
بایدن حاال حفــظ ارزش دالر در مقابل 
یوان و یورو را یک مقوله امنیتی می داند.

رئیس دفتر مطالعات انرژی وین با اشاره 
به اینکه ارزش ســهام آرامکو با قیمت 
نفــت و انتظار بــازار از افق قیمت نفت 
رابطه مستقیم دارد، گفت: قیمت جهانی 

نفت اســت که ارزش ذخایر نفت داخل 
چاه را تعیین می کند. بدیهی اســت که 
وقتی قیمت باال می رود، ارزش ســهام 
این شرکت هم باال می رود، اما ازسویی 
دیگــر از آنجا که بورس بازان و ســفته 
بازان امید ندارند که قیمت نفت خودش 
را در محدوده باالتر برای مدت طوالنی 
حفظ کند، همه فروشنده نفت می شوند. 
بنابراین با عرضه بیشــتر سهام، ارزش 
سهام موقعیت خود را از دست می دهد.

وی اظهار داشت: پس از حمله انصاراهلل 
یمن به تأسیسات نفتی عربستان شاهد 
افزایش نرخ شاخص نفت برنت به میزان 
2 درصد بودیم که باالترین سطح خود 
از ژانویــه 2020 بوده اســت.این مقام 
مسئول توضیح داد: تأثیرات این اقدامات 

روی آرامکو را باید دقیق تر بررسی کرد. 
باوجود بررســی های انجام شــده روی 
ارزش سهام این ابرشرکت نفتی، ارزش 
سهام آرامکو، تغییراتی را نشان نمی دهد. 
باید در یک بازه زمانی، این ارزش سهام 
و اثر آن بر اقتصاد نفتی عربستان و بازار 
نفت را رصد کرد. شــاید نیازمند زمان 
بیشتری باشــد. البته موضوع مهمی به 
شمار می رود و از سویی دیگر مدیریت 
خبری آرامکو هم خیلی گسترده است.

وی تصریــح کرد: در حوزه قیمت نفت، 
تغییرات سبک هم داشتیم ولی نسبت 
بــه پایــداری آن تردید اســت. طیف 
50 تا 70 دالر برای هر بشــکه طیفی 
اســت که بازار روی آن اتفاق نظر دارد. 
تولیدکنندگان نفــت هم در این طیف 
برنامه ریــزی را انجام داده اند تا بتوانند 
رونق را در این صنعت حفظ کنند. البته 
انتظار تغییر بیشــتر قیمت در شرایط 

کنونی بازار ضعیف است.

رابطه مستقیم ارزش سهام 
آرامکو و قیمت نفت

 دانشگاه رازی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کابل مسی NYY استاندارد با مقطع 300*1 میلیمتر مربع از نوع کالس 2 بطول 
1050 متر دانشگاه رازی و دانشکده های اقماری به شماره 2099003454000038 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
* مناقصه گران باید صالحیت الزم در خصوص فعالیت درخواستی را داشته باشند.

* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد 1399/12/24 ساعت 8 صبح میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت 8 صبح مورخ 1399/12/24 لغایت ساعت 15 مورخ 1399/12/28 

* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1400/01/15 
* زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح مورخ 1400/01/16

* مبلغ برآورد مناقصه: 7.928.900.000 ریال به صورت نقدی و پس از تحویل موضوع قرارداد در محل دانشــگاه و تأیید دفتر نظارت بر طرحهای 
عمرانی دانشگاه میباشد. 

* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه 800.000.000 ریال میباشد.
* شرکت کنندگان میبایست عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد، اصل ضمانتنامه را در روز یکشنبه مورخ  1400/01/15 تا ساعت 12 ظهر به آدرس 

ذیل تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.
آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، طبقه همکف، اداره امور قراردادها

شماره تماس: 083-34274546 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
  خرید کابل مسی NYY استاندارد با مقطع 300*1 میلیمتر مربع  از نوع

 کالس 2 بطول 1050 متر دانشگاه رازی و دانشکده های اقماری
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گزیده خبر اسحاق جهانگیری: 

ممنوعیت صادرات کاالهای تولیدی با ارز 4200 تومانی
معــاون اول رئیس جمهور گفت: صادرات کاال هایی که بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید 
می شــوند، ممنوع است.به گزارش صدا و سیما، اسحاق جهانگیری در جلسه  دیروز 
کارگــروه تنظیم بازار  گفت: هرگونه صادرات کاال هــای ۴۲۰۰ تومانی چه بصورت 
رسمی و چه بصورت غیر رسمی ممنوع است و کاال هایی نظیر روغن خوراکی، مرغ، 
تخم مرغ، لبنیات و گوشــت که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می شوند به هیچ عنوان 
اجازه صادرات ندارند.معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: تنظیم بازار شــب عید و 
ماه رمضان مسئله جدی است و همه دستگاه ها باید در این باره حساس باشند.وی با 
بیان اینکه کاال به وفور در کشور تولید می شود و کمبودی از این ناحیه وجود ندارد 
گفت: مهمترین اولویت ما، این است که کاری کنیم این کاال ها به قیمت مناسب به 

دست مردم برسد.

 ضرورت ایجاد شبکه های توزیع موازی بازار
معــاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه از ســال ۹۷ و آغاز جنگ اقتصادی آمریکا 
علیه مردم ایران، معیشت مردم اولویت کار ها و سیاست های دولت قرار افزود: در این 
دوران همه تالشــمان را کردیم و همه را بسیج کردیم که از زندگی مردم حراست 
و حفاظت کنیم.جهانگیری با بیان اینکه تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین 
کاال های اساســی یکی از سیاست های دولت در دوران جنگ اقتصادی بود گفت: در 
مجموع این سیاست موفق بوده اگرچه هر سیاستی ممکن است حواشی هم داشته 
باشد و برخی سوء استفاده کرده باشند و اجرا این سیاست عوارضی هم داشته باشد.

وی با بیان اینکه روز های ســخت درحال سپری شدن است و روز های خوبی پیش 
روی ماســت اضافه کرد: از همه دستگاه ها از جمله وزارت صمت، وزارت کشاورزی، 
بانک مرکــزی و گمرک می خواهم تمام تالش خود را بــه کار بندد که در آخرین 
روز های دوران جنگ اقتصادی، زندگی سخت تر از آنچه امروز است به مردم نگذرد.

ضرورت نظارت مستمر بر بازار تا پایان ماه رمضان
معاون اول رئیس جمهور گفت: نظارت مســتمر و تشدید بازرسی ها بر بازار تا پایان 
ماه مبارک رمضان ضروری است.اسحاق جهانگیری با بیان اینکه دود اختالف نظر ها 
میان دســتگاه های مختلف به چشــم مردم می رود، افزود: باید به تامین کاال های 
اساســی در ایام عید نوروز و ماه رمضان حساســیت ویژه داشته باشیم و وظیفه و 
مسئولیت همه ما این است که کاال های اساسی و اقالم مورد نیاز ایام عید نوروز و ماه 
رمضان با قیمت مناسب تامین و در اختیار آن ها قرار گیرد.وی اضافه کرد: امروز که به 
نظر می رسد فشار ها و سختی ها رو به پایان است، باید تالش کنیم برادرانه، همدالنه 
و با انسجام و وحدت اجازه ندهیم که فشار های مضاعف و سختی های بیشتر بر مردم 
تحمیل شــود.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اولویت ها و سیاست های اصلی 
هر دولت متناسب با شرایط روز کشور تغییر می کند، اضافه کرد: از سال ۱۳۹۷ که 
آمریکا وارد جنگ اقتصادی با ایران شد، دولت تصمیم گرفت تامین معیشت مردم را 
در نخســتین اولویت خود قرار دهد چرا که می دانستیم آمریکا تالش دارد زندگی و 
معیشت مردم را با فشار و سختی مواجه کند، به همین دلیل همه امکانات دولت و 
کشور بسیج شد تا فشار کمتری بر زندگی مردم وارد شود.معاون اول رئیس جمهور 
ادامه داد: در همین راســتا یکی از سیاســت های دولت تعیین ارز با نرخ ترجیحی 
۴۲۰۰ تومانی برای تامین کاال های اساســی بود تا اقالم و کاال های مورد نیاز مردم 
با قیمت مناسب در اختیار آن ها قرار گیرد. این سیاست در مجموع موفق بود البته 
هر سیاســتی ممکن است با حواشی و یا سوء استفاده هایی همراه باشد.وی از همه 
دســتگاه های اجرایی خواست همان طور که در سه سال اخیر با همه ظرفیت برای 

کاهش فشــار بر مردم وقت گذاشته اند، در این ایام نیز با تالش هر چه بیشتر برای 
بهبود وضعیت معیشــتی جامعه تالش کنند.جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه 
هر نوع صادرات رســمی و یا غیررسمی کاال های اساسی ممنوع است، تصریح کرد: 
صادرات همه کاال هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده ممنوع است و استانداران 
باید به شدت با قاچاق این گونه اقالم برخورد کنند. وقتی کاالیی با قیمت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تامین می شود و قیمت ارز در بازار آزاد چند برابر این رقم است، طبیعی است 
که عده ای تالش خواهند کرد تا از طریق قاچاق، این گونه کاال ها را در کشــور های 
اطراف بفروشــند. این گونه کاال ها فقط برای ملت ایران با این قیمت ارز تامین شده 
اســت و الزم است سازمان تعزیرات نیز برخوردی قاطع داشته باشد تا کسی جرأت 
قاچاق کاال های اساســی را نداشته باشد.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی 
گزارش های مبنی بر گرانی محصوالتی نظیر ســیب و مرکبات، افزود: در جلسه ای 
که اخیراً با مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی برگزار شد، استاندار آذربایجان 
غربی تاکید داشت که به هر میزان که نیاز باشد سیب با قیمت مناسب در انبار های 
استان موجود است. وقتی مردم این مطالب را می شنوند و می دانند که میزان تولید 
در کشور باال است، اما قیمت ها پایین نمی آید دلخور می شوند.وی با اشاره به گزارش 
ارائه شده در جلسه مبنی بر وفور میوه در میادین میوه و تره بار با قیمت های مناسب، 
تصریح کرد: هنر مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این باشد که با توزیع 
گسترده میوه و کاال های اساسی، شرایطی را فراهم کند که در هفته پیش رو و ایام 
عید نوروز این کاال ها با قیمت مناســب در اختیار مردم قرار گیرد.جهانگیری افزود: 
البته گاهی حرف های ناروا در خصوص عملکرد کارگروه تنظیم بازار زده می شود، اما 
نباید به دل بگیرید. شما برای مردم و خدا کار می کنید و نباید به این گونه رفتار ها 
توجه کنید. این روز ها در تاریخ ثبت خواهد شد که در شرایطی که شما گرفتار جنگ 
اقتصادی بودید و برای کاهش فشار بر مردم تالش می کردید، عده ای که مسئولیت 
خاصی هم نداشتند فقط به دنبال این بودند که چوب الی چرخ شما قرار دهند.وی 
افزود: امروز شــاهد بی انصافی ها از سوی مخالفان هستیم، اما ما پذیرفته ایم که در 
شرایط ســخت کار کنیم و باید مشکالت را به خاطر مردم تحمل کنیم.معاون اول 
رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 
مبنی بر آمادگی توزیع کاال های اساســی در ۱۴۰ مرکز در تهران و مراکزی متعدد 
در استان های مختلف، گفت: استانداران کشور در این مقطع هیچ وظیفه ای مهمتر 
از این ندارند که برای برگزاری مناســب ایام عید مردم تالش کنند.وی همچنین با 
اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه در خصوص دالیل گرانی مرغ، افزود: به نظر 
می رسد برخی ناهماهنگی ها میان دستگاه های اجرایی باعث گرانی مرغ شده که الزم 
است وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری گروه هایی 
را مشــخص کنند تا نظارت مشــترک بر فرایند تولید و توزیع مرغ در استان های 

مختلف داشته باشند تا از ناهماهنگی های موجود جلوگیری شود.
جهانگیــری همچنین با تاکید بر ضررت تکمیل ســامانه جامع تجارت و ثبت همه 
فرایند های زنجیره تجارت از سوی دستگاه های مختلف در این سامانه، گفت: ایجاد 
و راه اندازی این گونه سامانه ها کمک بزرگی برای سیستم مدیریتی کشور است. در 
گذشته وقتی فردی ارز دریافت می کرد، عملکرد وی قابل پیگیری نبود، اما امروز به 
واسطه راه اندازی سامانه های مختلف، عملکرد دریافت کنندگان ارز در تمامی مراحل 
قابل بررسی و ارزیابی است.معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در خصوص تصمیم 
مهمی که در دولت برای واردات، بازارچه های مرزی و واردات برخی کاال های اساسی 
و ضروری از کشــور های همسایه اتخاذ شد، الزم است اســتانداران و دستگاه های 
اجرایی همه تالش خود را برای اجرای این تصمیم به کار گیرند.وی به گزارش های 

ارائه شده در جلسه مبنی بر افزایش قیمت جهانی برخی مواد اولیه نظیر روغن خام 
پالم و روغن خام آفتابگردان که طی یک ســال گذشته ۱۳۵ درصد افزایش داشته 
است، تصریح کرد: گاهی افزایش قیمت کاال ها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه تولید 
است که باید این موضوعات به شکل مناسب به اطالع جامعه رسانده شود. جهانگیری 
افزود: در همین راســتا برخی کشــور های تولید کننده محصوالت اصلی کشاورزی 
و غذایی به دلیل شــرایط کرونایی، صادرات محصوالت خود را به کشــور های دیگر 
محدود و یا ممنوع کردند، اما به فضل الهی با تالش های انجام شــده، میزان واردات 
در ســال ۹۹ بیش از میزان مصوب بوده است.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به 
اینکه گاهی نحوه نامناسب توزیع کاال باعث اجتماع مردم و صف های طوالنی برای 
دریافت کاال شــده است، از کارگروه تنظیم بازار و دستگاه های مسئول در امر تولید 
و توزیع کاال های اساســی و اقالم ضروری مردم خواست تدابیر و راهکار های الزم را 
بــکار گیرند تا با نحوه صحیح توزیع کاالها، مردم برای دریافت اقالمی همچون مرغ 
و روغن در صف معطل نشــوند.جهانگیری گفت: الزم است همه استانداران پای کار 
تنظیم بازار بیایند و با توزیع گســترده و مناســب کاال ها و اقالم ضروری مردم در 
میادین میوه و تره بار و ســایر اماکن توزیع کاال، فضای روانی جامعه را آرام کنند تا 
مردم دغدغه ای نســبت به کمبود کاال نداشته باشند.وی تصریح کرد: الزم است از 
هم اکنون تا پایان ماه رمضان نظارت مســتمر بر وضعیت بازار وجود داشته باشد و 
فعالیت بازرسین و سازمان تعزیرات تشدید شود. البته اصناف همواره پشتیبان دولت 
بوده اند، اما گاهی عده ای به دنبال سوء استفاده هستند که باید با تشدید نظارت ها 
از سوء استفاده و داللی جلوگیری شود.جهانگیری با تاکید بر اینکه گمرک جمهوری 
اسالمی ایران باید هماهنگی الزم را از نظر تبادل اطالعات با وزارت جهاد کشاورزی 
انجــام دهد، گفت: دولت آمادگی دارد مصوبات مورد نیاز کارگروه تنظیم بازار را در 
اختیار این کارگروه قرار دهد و همه دســتگاه های اجرایی مکلف هستند همراهی و 
همکاری الزم را با کارگروه تنظیم بازار داشته باشند.در این جلسه وزیر صنعت، معدن 
و تجارت نیز گزارشــی از اقدامات انجام شــده برای تنظیم بازار ارائه کرد و گفت: با 
توجه به حساســیت ایام عید و ماه رمضان، ذخیره سازی میوه و کاال های اساسی به 
میزان مناسب انجام شده و با افزایش توزیع در روز های آینده وضعیت بازار بهبود پیدا 
خواهد کرد.وزیر جهاد کشــاورزی هم در این نشست با بیان اینکه مهمترین شبکه 
توزیع در کشــور میادین میوه و تره بار هستند، گفت: همه مکان ها و فروشگاه های 
متعلق به وزارت جهاد کشــاورزی در تمام استان ها در اختیار تولید کنندگان است 
تا بتوانند محصوالت خود را در بازار عرضه کنند. امیدوارم با توزیع مناســب مرغ در 
هفته جاری شــاهد شکسته شــدن قیمت ها و ایجاد آرامش در بازار باشیم.در این 
جلســه همچنین وزیر دادگستری از آمادگی کامل ســازمان تعزیرات حکومتی در 
همه استان ها خبر داد و گفت: مجموعه ظرفیت سازمان تعزیزات حکومتی تا پایان 
ماه رمضان در اختیار تنظیم بازار اســت و همکاری های الزم از سوی این سازمان با 
وزارتخانه های صمت و جهاد کشــاورزی انجام خواهد شــد.در ادامه این جلسه که 
رئیس کل گمرک، رئیس ســازمان تعزیرات حکومتی، مدیرعامل شرکت بازرگانی 
دولتــی ایران، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، روســای اتاق های بازرگانی و 
اصناف ایران، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
امور دام، مدیرعامل ســازمان مدیریت میادین میوه و تره بار و مدیرعامل ســازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز حضور داشتند، دبیر کارگروه ستاد 
تنظیم بازار گزارشی از دالیل افزایش قیمت برخی اقالم نظیر مرغ، تخم مرغ و روغن 
ارائه کرد و به تشــریح اقدامات صورت گرفته برای توزیع گســترده میوه و کاال های 

اساسی در میادین میوه و تره بار و سایر مراکز تعیین شده پرداخت.

جعفری در مراسم کلنگ زنی طرح احداث کارخانه تولید کربنات کلسیم 
داراب:

ایمیدرو به دنبال تسهیل بستر 
سرمایه گذاران بخش خصوصی

بــه گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اله جعفری که دیروز در مراســم 
آغاز عملیات اجرایی طرح احداث کارخانه کربنات کلســیم رسوبی و آهک 
هیدراته داراب سخن می گفت، تصریح کرد: طبق تفاهم انجام شده با بانک 
صنعت و معدن، ۴ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برای توســعه، تکمیل و ایجاد 
مجموعــه های جدید در بخش معدن و صنایع معدنی اعتبار فراهم شــده 
اســت.وی ادامه داد: همچنین، صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی درصددافزایش ســرمایه از ۳۵۰ به یک هزارمیلیارد تومان است که 
کمک به توســعه این بخش است. جعفری همچنین گفت: کمک به توسعه 
زیرســاخت های معادن اژ طریق طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن، از 
دیگر بسترسازی های است.به گفته وی، ایمیدرو برای توسعه اکتشاف هیچ 
محدودیتی قائل نیست. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در بخش دیگری 
از سخنانش گفت: اگر به دنبال شــرایط پایدار برای تامین رفاه برای مردم 
هســتیم، با ایجاد اشتغال می توانیم این ارامش و اطمینان بخشی را ایجاد 
کنیم و این مهم با ســرمایه گذاری محقق می شــود.وی ادامه داد: سرمایه 
گذاری نیز بافراهم کردن بسترهای آن اتفاق می افتد. جعفری تصریح کرد: از 
جمله برنامه های مجموعه ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیل 
شــرایط سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی است.رئیس هیات 
عامل ایمیدرو درباره جایگاه معدن و صنایع معدنی یادآور شــد: حدود ۲۵ 
درصدارزش بازار سرمایه در بورس و ۲۳ درصد صادرات کشور، بخش معدن 
و صنایع معدنی است. وی گفت: به ازای هر نفر اشتغال مستقیم در زنجیره 
معدن و صنایع وی امعدنی، ۴ تا ۱۷ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می شود.

جعفری یادآور شد: در زمان حضور در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، از 
سال ۹۶ اقدام به انجام اکتشافات در استان فارس به صورت جدی کردیم و 
طی ۲ ســال اخیر نیز این روند شتاب گرفت. وی افزود: امیدواریم نتایج آن 
در سال آتی مشخص و ذخایر جدید به توسعه استان کمک کند و درنتیجه، 
گام های توسعه ای بعدی در استان آغاز شود.جعفری تصریح کرد: این برنامه 
در همه کشــور با مساحت بیش از ۶۶۰ هزار کیلومتر مربع نجام می شود. 
به گفته وی، اکتشــافات نقطه شروع مناسبی برای سرمایه گذاری است که 

پس از انجام فاز شناسایی، مراحل بعدی استخراج، فرآوری و ... انجام شود.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو خبر داد:
 ایجاد ارزش افزوده با راه اندازی واحد 

 تولید کربنات کلسیم رسوبی 
و آهک هیدراته
طرح احداث کارخانه کربنات کلســیم رســوبی ) 
PCC( به ظرفیــت ۲۰ هزار تن و آهک هیدراته به 
ظرفیت ۲۰ هزار تن ساالنه با مجموع هزینه سرمایه 
گــذاری حدودا ۳۵۰۰ میلیارد ریــال و با نرخ بازده 
داخلی ســرمایه گــذاری )IRR( ۳۲ درصد برآورده 

شده است.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، 
محمدرضا کریمی؛ مدیر اقتصادی شــرکت پیرو آیین کلنگ زنی این طرح 
ها که دیروز با حضور رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( برگزار شــد، با بیان این مطلب گفت: با توجه 
به گسترش سازند های زمین شناسی آسماری – جهرم در این شهرستان 
پتانسیل مناسب برای سنگ های آهکی مشاهده می شود. این سنگ ها به 
عنوان آهک صنعتی و در مواردی به عنوان ســنگ تزئینی یا مرمریت مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. لذا در زمینه شناســایی محدوده های اولویت دار 
شهرســتان داراب، جهت تامین مواد اولیه پروژه، ایمپاســکو نسبت به اخذ 
مشاور ذیصالح اقدام نموده و ۴ محدوده معدنی را در شهرستان داراب مورد 
بررســی قرار داده اســت که پس از طی مراحل بررسی و نمونه گیری، یک 
محدود معدنی از لحاظ عیار، نزدیکی به راه اصلی، زیر ساخت و رنگ دارای 
اولویت شناخته شده است. همچنین با توجه به مزیت های نسبی آهک در 
منطقه، در طرح توســعه پروژه افزایش ظرفیت برای آهک pcc و نیز آهک 
هیدراته تا ۵۰ هزار تن در نظر گرفته شده است که مجوزات قانونی توسط 
ســرمایه گذار در حال اخذ می باشــد.وی در ادامه با اشاره به موارد مصرف 
کربنات کلسیم رسوبی) pcc( افزود: این محصول در صنایع کاغذ، فیلر، مواد 
غذایی، دارو، پلیمر، مواد شوینده، چسب، لوازم آرایشی و بهداشتی، الستیک 
و رنگ استفاده می شود.کریمی خاطر نشان کرد: کربنات کلسیم رسوبی در 
۳ گرید نانو، فاین و ســاده تولید می شود که در صورت تولید محصول نانو، 
ظرفیت تولید ۱۶ هزار، فاین ۲۰ هزار و ساده ۲۵ هزار تن برآورد می گردد 
که قیمت هر تن از محصوالت ذکر شده به ترتیب معادل ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰، 

۶۵۰ تا ۱۰۰۰ و ۵۴۰ تا ۶۵۰ دالر می باشد.

مدیرعامل گروه سایپا خبر داد:
 آغاز صدور فاکتور فروش »شاهین« 
با مدل ۱۴۰۰ همزمان با عید مبعث

گروه خودروســازی ســایپا برای افزایش رضایتمندی مشتریان و براساس نظام 
جدید کیفیت محصول خود، خودرو شــاهین را با گارانتی سه ساله یا ۶۰ هزار 
کیلومتر پیمایش تحویل مشــتریان خواهد داد.به گزارش سایپانیوز، سید جواد 
سلیمانی؛ مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، ضمن اعالم این خبر، افزود: گروه 
خودروسازی سایپا در تامین قطعات و فرآیندهای تولید خود، شیوه های نوینی 
را در دستور کار قرار داده، به گونه ای که بر اساس نظام جدید کیفیت محصول 
سایپا و برای رضایتمندی بیشتر مشتریان، فراتر از الزامات قانونی، این محصول 
را به مدت سه سال یا ۶۰ هزار کیلومتر پیمایش، گارانتی خواهد کرد.سلیمانی 
همچنین از آغاز صدور فاکتور فروش »شاهین« همزمان با عید سعید مبعث خبر 
داد و گفت: با توجه به هماهنگی های انجام شــده این محصول با مدل ۱۴۰۰ 

شماره گذاری و تحویل خریداران و مشتریان محترم خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت
طرح جدید وزارت صمت برای توسعه سرمایه گذاری در کشور اعالم شد

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت اعالم کرد: در جهت توســعه ســرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن طرحی جدید با عنوان«اقتصاد مقاومتی با 
شــرکت های برتر« اجرایی می شــود.به گزارش وزارت صمت، ســعید زرندی در این خصوص گفت: روند تشکیل سرمایه در کشور کاهشی بوده، لذا دغدغه ای برای 
آینده وضعیت سرمایه گذاری در بخش تولید وجود دارد.وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در گام اول تعیین صنایع پیشران، تشکیل شرکت های سهامی عام 
پروژه، بهره گیری از ظرفیت های بازار ســرمایه و... برای هدایت ســرمایه ها بسوی تولید را از سال گذشته پیگیری و در دستور کار خود قرار داد.معاون طرح و برنامه 
افزود: در گام دوم، توســعه ســرمایه گذاری را با طرحی به عنوان »اقتصاد مقاومتی با شــرکت های برتر« و به عبارت بهتر، ورود بزرگان به بخش سرمایه گذاری وارد 
مرحله اجرا کرده ایم.زرندی تاکید کرد: معتقدیم، توسعه اقتصادی کشور باعنایت به سیاست های اقتصاد مقاومتی، مستلزم افزایش سرمایه گذاری  های مولد بر مبنای 
مزیت های رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش اســت و باتوجه به توان فنی، مالی و ســوابق اجرایی مؤثر شرکت های بزرگ و موفق در عرصه تولید و صادرات، نقش آفرینی 
آنها در این موضوع حائز اهمیت ویژه است.زرندی افزود: شرکت های برتر با توجه به توان فنی، مالی و سوابق اجرایی در عرصه تولید و صادرات، ایجاد اشتغال و ارزش 
افزوده رتبه بندی شده و ۱۰۰ شرکت اصلی شناسایی شده اند.معاون طرح و برنامه گفت: این رتبه بندی از بین بنگاههای صنعتی و معدنی در کشور انجام شد و در 
نهایت ۱۰۰ شــرکت برتر برای اجرای پروژه های مهم شناســایی و انتخاب شدند که از این تعداد ۳۹ شرکت دربخش پتروشیمی و شیمیایی فعال هستند، ۲۱ شرکت 
در حوزه غیرفلزی، ۲۰ بنگاه در حوزه معدن و ۲۰ بنگاه نیز در بخش ماشین سازی فعالیت دارند.وی توضیح داد: بر این اساس بر هرکدام از این شرکتها ، پروژه های 
را به طور مشــخص ، تعریف کرده ایم.زرندی گفت: برای هرکدام از این شــرکتها تفاهم نامه ای جدا به امضا خواهد رســید و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعهداتی 
برای این اجرای این سرمایه گذاری برای شرکتها خواهد داشت.معاون طرح و برنامه تصریح کرد: این تفاهم نامه برای ایجاد اعتماد بیشتر به سرمایه گذار، به امضای 

مسئولین ارشد وزارتخانه ،مسئولین استانی، قوه قضاییه و مجلس شورای اسالمی خواهد رسید.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس:
تعیین تکلیف طرح ساماندهی خودرو در 

سال ۱۴۰۰
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: حدود یک ماه بود که 
سه شیفت بودجه را بررسی می کردیم اما در اولین جلسه کمیسیون صنایع 
که بعد از عید برگزار می شود بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور 
جلسه خواهد بود.علی جدی در مورد آخرین وضعیت طرح ساماندهی بازار 
خودرو اظهار داشت: به این علت که حدود یک ماه است در مجلس بودجه 
بررسی می شود، هیچ کمیسیونی جلسه برگزار نکرد تا به طرح ها رسیدگی 
شــود. حدود یک ماه بود که سه شیفت بودجه را بررسی می کردیم اما در 
اولین جلسه کمیسیون صنایع که بعد از عید برگزار می شود بررسی طرح 
ساماندهی بازار خودرو در دستور جلسه خواهد بود.وی در مورد تاخیر به 
وجود آمده تصریح کرد: پیشبینی ها این بود که شاید بودجه تصویب نشود 
و به سه دوازدهم برسد و جلسات کمیسیون ها نیز برگزار شود اما از آنجا 
که بودجه تصویب شد، عمال بررسی بودجه در پی آن شروع شد، از همین 
روی کمیسیون صنایع اسفندماه تقریبا هیچ جلسه ای برگزار نکرد. فردا و 
سه شنبه هم احتماال باز هم به بررسی بودجه می پردازیم.جدی همچنین 
افزود: دو طرح باید بررسی شود یکی طرح خود کمیسیون است که رو به 
اتمام بود و یکی هم طرح برگشــتی شورای نگهبان که مربوط به مجلس 
دهم است، احتماال این طرح سریعا بررسی شود اما طرح ساماندهی بازار 
خودرو دســت کم ۳ جلسه طول می کشد.نایب رییس کمیسیون صنایع 
مجلس بیان کرد: کلیات عرضه خودرو در بورس در کمیســیون تصویب 
شده اما به خاطر جزییات باید بازهم بررسی شود ولی من فکر می کنم با 
وجود مخالفان، عرضه در بورس تصویب شود. بنابراین احتمال اینکه طرح 
در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود وجود دارد، وزارتخانه  هم به این طرح بسته به 
شرایطی بی میل نیست.جدی افزود: از آنجا که حساسیت موضوع خودرو 
زیاد است صحن هم منتظر است یک موضوعی در این مورد برای تصویب 
بیاید، بنابراین صحن آمادگی ورود به این مساله را دارد و فکر می کنم این 
طرح در صحن هم رای بیاورد.وی در پاســخ به سوالی در مورد چراغ سبز 
تعدادی از نمایندگان مجلس به حذف ثبت محضری برخی خودروها گفت: 
من اطالع چندانی از جزییات این موضوع ندارم اما از من ســوال کردند و 
گفتم موافق هســتیم که بوروکراسی خرید و فروش خودرو کمتر شود و 
هزینه های زیادی نیز به مردم تحمیل نشــود. خودرو مانند ملک نیست و 
چون خرید و فروش زیادی دارد نباید مردم را خیلی در مسیر بوروکراسی 
قرار داد؛ در عین حال باید اطمینان الزم هم حاصل شــود تا مســاله ای 
ایجاد نشود.نماینده مردم شــیروان در مجلس اضافه کرد: قبال در ردیف 
بودجه درآمدی برای این موضوع پیش بینی می شد، بیشتر مباحث از این 
محل مطرح شده است و معموال کمیسیون اقتصادی در این مورد تصمیم 
می گیرد. تصویب آن هم مربوط به کمیسیون اقتصادی و کمیسیون قضایی 
است.وی در مورد آینده بازار خودرو در سال آینده پیش بینی کرد: قیمت  
خودروها رو به نزول بود، در حاشــیه بازار هم قیمت ها در حال کاهش و 
عرضه خودرو کمی بهتر شده است، بنابراین پیش بینی می شود که قیمت 

خودرو بازهم کاهش بیشتری داشته باشد.

جدیدتریــن آمــار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( نشــان می دهد که تا 
پایان آذر ماه امســال ۷۲ هــزار و ۳۳۵ 
طرح در دســت اجرا اســت که بیش از 
۷۳ درصــد آن هــا کمتــر از ۲۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و بیشترین طرح ها 
در ســه گروه کاالیی »سایر محصوالت 
»محصــوالت  غیرفلــزی«،  کانی هــای 
غذایی و آشــامیدنی ها« و »ساخت مواد 
و محصــوالت شــیمیایی« در حال اجرا 
است.بر اســاس این آمار از بین ۷۲ هزار 
و ۳۳۵ طرح در دســت اجرا تا پایان آذر 
امســال حــدود ۵۲ هــزار و ۹۰۴ طرح 
معــادل ۷۳ درصــد کل طرح ها کمتر از 
۲۰ درصد پیشــرفت فیزیکی، ۱۵ هزار و 
۵۶۵ طرح معادل ۲۱.۵ درصد بین ۲۰ تا 
۸۰ درصد، ۳۸۶۶ واحد معادل ۵.۳ درصد 
کل طرح ها بیش از ۸۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشــته اند.همچنین بیشــترین 
طرح های در دســت اجــرا طرح هایی با 
اشتغال ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن است که ۴۶ 
هزار و ۲۶۱ طــرح معادل بیش از نیمی 
از کل طرح ها را شامل می شود. ۱۹ هزار 
و ۵۵۷ طرح در دســت اجرا نیز کمتر از 
۱۰ نفر کارکن دارند و تعداد طرح های با 
۵۰ تا ۱۰۰ نفــر کار کن و بیش از ۱۰۰ 

نفر کارکن نیز بــه ترتیب ۳۸۷۴ طرح و 
۲۶۲۳ طرح بوده اســت.مجموع اشتغال 
پیش بینی شــده در طرح های در دست 
اجرا نیز بیش از دو میلیون و ۵۲ هزار نفر 
است که ۸۴۰ هزار و ۵۱۵ نفر از آن ها در 
طرح هایی با بیش از ۱۰۰ کارکن و ۸۳۵ 
هــزار و ۲۵۴ نفر از آن ها در طرح هایی با 
۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن مشغول خواهند شد.

مجموع ســرمایه در طرح های در دست 
اجرا تا پایان ســال گذشــته نیز بیش از 
۱۱۲۷ هزار میلیــارد تومان پیش بینی 

شده است.

بیشترین طرح ها در گروه کانی های 
غیرفلزی

در این میــان تا پایان آذر ماه امســال، 
۱۰ هــزار و ۶۷ طرح در بخش »ســایر 
 ۸۰۳۴ غیرفلزی«،  کانی های  محصوالت 
طــرح در بخش »محصــوالت غذایی و 

آشــامیدنی ها« و ۷۳۸۰ طرح در بخش 
»ســاخت مواد و محصوالت شیمیایی« 
در دســت اجــرا بوده و این ســه بخش 
بیشــترین تعــداد طرح ها را بــه خود 
اختصــاص دادند. کمترین طرح ها نیز به 
بخش های »جمــع آوری، تصفیه و توزیع 
آب«، »تحقیق و توســعه« و »فاضالب، 
دفــع زباله، بهداشــت محیط و ســایر 
فعالیت های مشابه« اختصاص دارد که به 
ترتیــب یک، یک و ۱۹ طرح در آن ها در 

دست اجراست.

یزد، اصفهان و خراسان رضوی دارای 
بیشترین تعداد طرح  و مناطق آزاد 

دارای کمترین طرح
در میان اســتان ها نیز از بین ۷۲ هزار 
و ۳۳۵ طرح در دســت اجــرا، ۶۰۳۳ 
طرح در یزد، ۵۳۸۷ طرح در خراســان 
رضوی و ۵۲۰۷ طــرح در اصفهان در 

دســت اجراست که بیشــترین تعداد 
طرح ها را به خــود اختصاص دادند. اما 
منطقه آزاد چابهار شش طرح، منطقه 
آزاد کیش ۱۰ طرح و قشــم ۱۲ طرح 
در دست اجرا دارند که کمترین تعداد 
این طرح هاست.سایر مناطق آزاد یعنی 
منطقه آزاد اروند، ماکــو، انزلی و ارس 
نیز ۲۹، ۵۶، ۵۵ و ۱۷۹ طرح در دست 
اجــرا دارند که به نســبت تعداد کمی 
اســت. آمارهای قبلی وزارت صمت هم 
حاکی از این بود که وضعیت تمایل به 
ســرمایه گذاری در بخش تولید در این 
نواحی، بهره برداری از واحدهای تولیدی 
و صنعتــی و همچنین واحدهای فعال 
صنعتــی در هفت ماهه امســال خوب 
نیســت؛ هرچند برای اطمینان از این 
نتیجه گیری الزم است مناطق آزاد نیز 
آمارهای خود را به روز و منتشر کنند. 
این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه 
تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات 
گمرکی ســاده تری نسبت به سرزمین 
اصلی بــا اهدافی از جملــه حمایت از 
صنعت داخلی کشــور، جذب فناوری 
هــای نویــن در امر تولید، گســترش 
تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه 

اندازی شده اند.

طبق آمار؛

بیش از ۷0درصد طرح ها کمتر از 
20درصد پیشرفت فیزیکی دارند
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

تقویت ۲۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۲ هزار و ۵۵۴ واحدی 
معــادل ۱.۸۷ درصد به یک میلیون و ۲۲۹ هــزار و ۴۳۲ واحد 
رســید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۱۱۶ واحدی 
به ۱۷ هزار و ۱۹۸ واحد رسید.دیروز تاالر شیشه ای، در معامالت 
اولین روز هفته )شنبه بیســت و سوم اسفندماه ماه ۹۹(، شاهد 
رونــد صعودی اکثر شــاخص های منتخب بود. بــه گونه ای که 
شــاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با افزایش ۵۸۸۰ واحدی معادل 
۱.۸۷ درصد به رقم ۳۲۰ هزار و ۵۵۶ واحد رسید.شاخص کل هم 
وزن نیز، با رشــد ۱۴۵۳ واحدی معادل درصد، عدد ۴۳۳ هزار و 
۲۷۷ واحد را به نمایش گذاشــت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز 
بــا افزایش ۹۴۸ واحدی به رقم ۲۸۲ هزار و ۶۱۴ واحد رســید.

همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۲۲۰۲۸ واحد افزایش را رقم 
زد و به ســطح یک میلیون و ۱.۲۷ هزار واحد رســید. همچنین 
شاخص بازار اول با ۱۸۱۷۶ واحد افزایش به رقم ۹۰۳ هزار و ۵۸۶ 
واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۳۹۸۴۲ واحد افزایش همراه 

بود و عدد ۲ میلیون و ۴۷۲ هزار واحد را به نمایش گذاشت.
بر اساس این گزارش، در معامالت دیروز بورس تهران، نمادهای 
معامالتی فارس، کچاد، فوالد، فملی، شــپنا، پارس و پارســان با 
بیشترین افزایش، تاثیر مثبت در روند شاخص کل بورس داشتند. 
در مقابل، نمادهــای معامالتی رمپنا، خــودرو، اخابر و فخاس، 

بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان 
فعالیت بازار سرمایه در اولین روز کاری هفته، معامله گران بورس 
۸ میلیارد و ۴۷۸ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۷۸۸ هزار 
و ۷۲۹ نوبت معامله و به ارزش ۸۰  هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال داد و 
ستد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد 
دعبید)البراتوارداروسازی  دکترعبیدی( با ۵.۹۵ درصد رشد و پس 
از آن، نمادهای کنور، کچاد، برکت، پارسان و پارس بود. همچنین 
نماد معامالتی فخاس)فوالد خراســان( با ۲  درصد، بیشــترین 
کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای نمرینو، فاراک، 

سخوز، چکاپا، سفارس و قنیشا قرار گرفتند.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامالت دیروز بازار ســرمایه نشــان می دهد که نمادهای 
معامالتی برکت، اپال، شپنا، خودرو، خساپا، شستا، فوالد و شتران 

به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معامالتی اپال، وبملت، سپاس و 
پارند با بیشترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای پتایر، 

سنیر، خزر و کلوند، بیشترین حجم عرضه را داشتند.

تداوم ارائه خدمات الکترونیکی بانک آینده با 
هدف کاهش مراجعه حضوری به شعب

بانک آینده در راســتای، مدیریت، کنترل و پیش گیری از شیوع ویروس کرونا 
و با هدف کاهش مراجعات حضوری هم وطنان aخودپرداز، در ســال جدید نیز 
ارائه خدمات الکترونیکی را در اولویت فعالیت خود، قرار می دهد.براین اســاس، 
هم میهنان و مشتریان این بانک می توانند بدون حضور در شعب و با بهره گیری از 
خدماتی هم چون: سامانه پیشخوان مجازی، سامانه کیلید، همراه بانک، تلفن بانک 
و اینترنت بانک، نســبت به انتقال وجه بین حساب ها، پرداخت اقساط، اطالع از 
مانده کارت های شتابی، پرداخت قبوض، دریافت شارژ سیم کارت های اعتباری 
اقدام نمایند.یادآور می شــود؛ تاریخ انقضای کارت های بانک آینده بدون نیاز به 
مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال ۱۴۰۰ و به مدت یک سال تمدید خواهد 
شد.مرکز ارتباط بانک آینده به شماره ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱ به صورت شبانه روزی، 

آماده پاسخ گویی به هم وطنان است.

با حمایت مالی بانک دی صورت گرفت ؛
 تجلیل از منتخبان اولین رویداد 

استارت آپ شاهد
با حمایت مالی بانک دی، آیین اختتامیه نخســتین رویداد اســتارت آپ شاهد 
برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ آیین اختتامیه جشنواره تجلیل 
از منتخبین نخستین رویداد استارت آپ شاهد، با حضور سعید اوحدی، معاون 
رییس جمهور و ریاســت محترم بنیادشــهید و امور ایثارگران، غالمرضا خلیل 
ارجمندی، رییس هیئت مدیره بانک دی، حجت االســالم شکری، نماینده ولی 
فقیه در بنیادشهید و امور ایثارگران و جمعی از مدیران ارشد سازمان های تابعه 
بنیادشــهید برگزار شــد.بر اســاس این گزارش، بانک دی در این جشنواره در 
راستای ایفای نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی و با هدف حمایت از کارآفرینان 
و نخبگان علمی جامعه ایثارگری، حمایت مالی از منتخبان برتر را در قالب ارائه 
تســهیالت کارآفرینی بر عهده گرفته است.در این جشنواره که با هدف تقویت 
اکوسیستم کارآفرینی از طریق شناسایی، تقویت و حمایت از کارآفرینان مستعد 
جامعه ایثارگری برگزار شــد، از ۳۰۰ طرح ارســال شده به دبیرخانه جشنواره، 
تعداد ۱۲ طرح به مرحله نهایی راه یافتند که در آیین اختتامیه این جشــنواره 
توسط کمیته داوری مورد ارزیابي قرار گفته و از طرح های پذیرفته شده در هر 

محور، تقدیر و جوایز نفیسی به آنها اهدا شد.

برندگان قرعه کشی زمستانه موبایلت مشخص 
شدند

  قرعه کشی زمستانه موبایلت برگزار و برندگان خوش شانس ۵۵ جایزه نقدی به 
ارزش ۵ میلیارد ریال مشخص شدند.به گزارش سامان رسانه، قرعه کشی زمستانه 
موبایلت با حضور مدیران ارشد بانک برگزار و ۵۵ برنده خوش شانس این فستیوال 
مشخص شدند.در این مراسم، ابتدا قرعه کشی ۵ جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی برگزار 
شد و پس از مشخص شدن اسامی برندگان خوش شانس این بخش، قرعه کشی 
برای مشخص شــدن برندگان ۵۰ جایزه ۵۰ میلیون ریالی صورت پذیرفت که 
اســامی تمامی برندگان هم اکنون در وب سایت بانک سامان در دسترس است.

بر این اســاس، عالقه مندان به شرکت در قرعه کشــی فصل بهار با ۱ میلیارد و 
۱۹۰ میلیون ریال جایزه، می توانند با انجام حداقل ۷ تراکنش شــامل هریک از 
فعالیت های بانکی مانند پرداخت انواع قبض، خرید شارژ تلفن همراه، خرید بسته 
اینترنت، انواع انتقال وجه کارت به کارت، ســاتنا، پایا و سپرده به سپرده شانس 
خود را در قرعه کشــی بهاره موبایلت بیازمایند.مشتریان برای دریافت اطالعات 

بیشتر می توانند با مرکز سامان ارتباط به شماره ۰۲۱۶۴۲۲ تماس بگیرند.

بازدید مدیرعامل بانک ملت از پروژه های 
)OIEC( شرکت مهندسی صنایع نفت

مدیرعامل بانک ملت با حضور در محل پروژه های شرکت مهندسی و ساختمان 
صنایــع نفت )OIEC( از آنها بازدید و با روند کار این پروژه ها از نزدیک آشــنا 
شــد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر محمــد بیگدلی در این بازدید 
که بهمن اســکندری عضو هیات مدیره، سید ابوطالب دیبایی و محمود اخالقی 
معاونین مدیر عامل، محسن مقدسی و علی اکبر صابریان مدیران امور و محسن 
شجاع مدیر شعب منطقه ۴ تهران  نیز وی را همراهی می کردند، از پروژه های 
مختلف این شــرکت دیدن کرد و با مدیران این مجموعه به گفت و گو نشست.

مدیر عامل بانک ملت در این جلســه با اظهار امیدواری از اینکه این سفر زمینه 
ساز تعامالت بیشتر بین بانک و گروه OIEC خواهد شد، گفت: بدون شک اثرات 
و برکات همکاری بین بانک و مجموعه OIEC  هم شامل بانک و این شرکت و 
هم شامل تمام مردم کشور عزیز ایران خواهد بود. وی در ادامه گفت: ما از قبل 
با فعالیتهای گروه OIEC آشــنایی داشتیم اما در این بازدید از نزدیک با پروژه 
های مختلف این شرکت آشنا شدیم که از جمله آن می توان به پاالیشگاه هشتم 
اشــاره کرد که از صفر تا صد آن توســط گروه OIEC اجرا شده و یکی از پروژه 
هــای بزرگ و پر افتخار کشور در حوزه نفت و گاز و پتروشیمـی محسوب می 
شود و همه اینها به تعامل بیشتر بانک با گروه OIEC در آینده کمک خواهد کرد.

تقدیر رییس سازمان توسعه تجارت ایران از 
مساعدت های بانک پارسیان 

حمید زادبوم، معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال 
تقدیرنامه ای خطاب به دکتر کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان از تالش 
ها و مساعدت های این بانک در راستای تخصیص به موقع و هدفمند اعتبارات 
صادراتی با هدف کاهش هزینه های حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف و 
در نهایت توسعه صادرات غیر نفتی کشور قدردانی کرد.بر اساس گزارش عملکرد 
بانک پارسیان در پرداخت تسهیالت، این بانک در چارچوب مفاد »بسته حمایت 
از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹« بالغ بر ۲،۰۱۵ میلیارد ریال تسهیالت 
ســرمایه در گردش صادراتی از محل منابع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی 
پرداخت کرده است.بنابراین گزارش »بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی« 
در راستای اجرای سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی 
پیشــبرد برون گرایی اقتصاد و به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی 
ســال ۱۳۹۹ از ســوی هیات وزیران تصویب و ابالغ شــد.حمایت همه جانبه 
هدفمند از صادرات کاالها و خدمات، افزایش حجم و تنوع محصوالت و خدمات 
و همچنین حمایت از زیرســاخت ها و توسعه فعالیت های ترویجی و بازاریابی 
خارجی، تســهیل فرایند صادرات محصوالت و خدمات و توجه به شرایط خاص 
اقتصادی و تجاری کشــور با توجه به تحریم های ظالمانه و همچنین مســائل 
ناشــی از شیوع ویروس کرونا از شــاخص های مهم تدوین بسته حمایتی سال 

۱۳۹۹ بوده است.

از سوی بانک مرکزی منتشر شد؛
راهنمای »صدور، دریافت و انتقال چک های جدید«

بانک مرکزی به منظور اطالع و آشنایی هرچه بیشتر مردم با روندهای مرتبط با قانون جدید چک، »کتابچه راهنمای صدور، دریافت و انتقال چک های جدید« را منتشر کرد.، بانک مرکزی 
به منظور اطالع و آشــنایی هرچه بیشــتر هموطنان با روندهای مرتبط با قانون جدید چک، »کتابچه راهنمای صدور، دریافت و انتقال چک های جدید« را منتشر کرد.»قانون اصالح قانون 
صدور چک« با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بالمحل در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می شود.

در این قانون نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادالت خود را با چک انجام می دهند تکالیفی برعهده دارند. صادرکننده چک باید مندرجات چک شامل تاریخ 
سررسید، مبلغ و اطالعات هویتی ذینفع را عالوه بر اینکه در برگ چک درج می کند در سامانه صیاد نیز ثبت کند. همچنین ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را 

در سامانه صیاد، استعالم و با برگ چک تطبیق دهد.

رییس کل بانک مرکزی:
اقتصاد کشور از رکود خارج شد 

رییس کل بانک مرکزی از رشد اقتصادی مثبت در سه ماهه سوم 
سال جاری و خروج اقتصاد کشــور از رکود خبر داد.دکتر همتی، 
رییس کل بانک مرکزی در یادداشــتی اینســتاگرامی اعالم کرد: 
براســاس گزارش اداره حســاب های اقتصادی بانک مرکزی رشد 
اقتصادی کشور، که از فصل دوم سال جاری مثبت شده بود، درسه 
ماهه سوم ســال نیز مثبت بوده است. رشد ۳.۹+ درصد با نفت و 
۲.۹ + درصد بدون نفت در ســه ماهه ســوم سال ثبت شده است. 
بنابراین، اقتصاد در دو فصل متوالی دوم و ســوم سال ۱۳۹۹ رشد 
مثبت داشت. الذا، امروز با اطمینان میتوان از گذر اقتصاد ایران از 
دوره ســخت تحریم و رکود ناشی از آن و ورود به دوره رشد مجدد 
اقتصادی خبر داد. بــا توجه به تداوم تحریم حداکثری علیه ایران 
و شــیوع کرونا، که موجب رکود و رشــد منفی شدید در بسیاری 
کشورها شده اســت، رشــد حاصله مهم و حاصل اجرای اقتصاد 
مقاومتی و نماد جهش تولید درشرایط تحریم است. جزئیات رشد 
بخش های مختلف اقتصادی کشور اوایل هفته پیش رو اعالم خواهد 
شــد. این اتفاق خوب نتیجه مقاومت مردم، قدرت انعطاف اقتصاد 
ایران در مقابل شــوک های وارده به آن است و امیدوارم فصل های 

آینده نیز رشد اقتصاد تداوم پیدا کند.

تقاضای مدیرعامل بانک ملی ایران از مشتریان: 
به شعب بانک نروید

مدیرعامــل بانک ملی ایران با انتشــار پیامی، از مشــتریان بانک 
خواســت در روزهای پایانی ســال جاری ضمن رعایت حداکثری 
پروتکل های بهداشتی و درک شرایط کرونایی، از حضور در شعب 
بانک تا حد امکان خودداری کرده و اســتفاده از خدمات بانکداری 

غیرحضوری را در اولویت قرار دهند.
مشتریان محترم بانک ملی ایران

با سالم
روزهای پایانی سال، طبق روال معمول هر ساله با افزایش تقاضای 

خدمات بانکی توسط مشتریان همراه است.
گرچه چند سالی اســت که فرهنگ استفاده از خدمات بانکداری 
غیرحضوری، ســامانه های بانکی خارج از شــعب و نیز اپلیکیشن 
هــا و پلتفرم های اینترنتی، رایج شــده و حجم زیادی از تراکنش 
های بانکی بدون حضور در شــعبه انجام می شــود، اما هنوز هم 
تعداد مراجعات بــه واحدهای بانک به میــزان قابل توجهی زیاد 
اســت.اطالعات موجود نشــان می دهد در برخی روزهای ســال، 
تعداد تراکنش های انجام شــده در بانک ملی ایران از مرز یک صد 
میلیون فقره عبور کــرده که تا ۹۲ درصد این حجم، غیرحضوری 
بوده است، اما مقایسه حدود هشت میلیون تراکنش حضوری روزانه 
با حدود ۳۳۰۰ واحد بانک ملی ایران نیز از حجم بسیار زیاد مراجعه 
مشتریان حکایت دارد.مراجعه بیش از حد مشتریان به واحدها برای 
انجام تراکنش های بانکی در روزهای پایانی ســال، نه تنها سرعت 
خدمت رســانی را کاهش می دهد، بلکه در شرایط شیوع ویروس 
کرونا، احتمال ابتالی کارکنان، مشتریان و افراد خانواده آنها به این 
بیماری را به شدت بیشــتر می کند.مطالعات نشان داده است که 
شعب بانک ها به دلیل تردد زیاد، حضور افراد متعدد و استفاده از 
وســایل عمومی، برای انتقال ویروس کرونا به شدت مستعدند و از 
ایــن رو هر گونه حضور غیرضروری در این مکان ها می تواند برای 
همه، خطرآفرین باشد.بانک ملی ایران طی سالهای گذشته سرمایه 
گذاری کالنی در حوزه توسعه خدمات بانکداری غیرحضوری داشته 
و اکنون ســامانه های بام، بله، ایوا، نشــان بانک، نشان پرداخت، 
شــصت، خودگردان، خودپرداز، کیوسک، CASHLESS و ... برای 
ارائه همه خدمات بانکی در خدمت مشتریان است.با توجه به همه 
مواردی که گفته شد، بار دیگر از مشتریان ارجمند تقاضا می کنم 
تا حد امــکان از حضور در واحدهای بانک خــودداری کرده و در 
صورت الزام به حضور، پروتکل های بهداشــتی را در بیشترین حد 

ممکن رعایت کنند.

یک کارشــناس اقتصــادی و بانکی درباره 
کسری بودجه ســال ۱۴۰۰ و نحوه تامین 
هزینه هــا کــه در نهایت منجر به رشــد 

نقدینگی و تورم می شود،  هشدار داد.
یوسف کاووسی، کارشــناس امور بانکی و 
اقتصادی درباره کسری بودجه سال ۱۴۰۰ 
و تاثیر منفی آن بر کنترل رشد نقدینگی و 
تورم، گفت: آقای همتی به این مسئله اشاره 
داشته که تمام دولت ها بانک مرکزی را به 
نوعی قلک خود فرض می کنند، بنابراین به 
صورت مستقیم یا غیر مستقیم به استقراض 
از آن رو می آورند. در واقع اشاره او به عدم 
اســتقالل بانک مرکزی بر این نکته تاکید 
دارد، مجلســی که خود را انقالبی خطاب 
می کند متاسفانه همدل و همسو با جریانات 
سابق شده که نتیجه آن هزینه های زیادی 
به همراه خواهد داشت. به طور کلی محل 
درآمد مواردی که در بودجه ســال آینده 
توسط اعضای خانه ملت دیده شده، شبهه 
دارد.وی درادامه یادآور شــد: بدون تردید 
تامین هزینه های در نظر گرفته شده، منجر 
به این خواهد شد که به سراغ بانک مرکزی 
آیند و در نهایت هم انتشــار پول را ایجاد 
می کند یــا از بانک ها تقاضای پول صورت 
می گیــرد و بانک ها هــم از بانک مرکزی 
دریافت می کنند. در چنین حالتی تورم به 
وجود می آید، یعنی رشد نقدینگی و تورم 

به دنبال هم تولید می شود.  این کارشناس 
امور بانکی در خصوص تناقض های موجود 
در رابطه با اختیارات بانک مرکزی )تامین 
بخشی از نیازهای منابع هدفمندی و طرح 
افزایش اســتقالل بانک مرکزی( ابراز کرد: 
بانک مرکــزی با توجه به ایــن تناقض ها 
در دســتیابی به اهداف خود دچار مشکل 
خواهد شد، زیرا معنای این وضعیت در هر 
شرایطی به رسمیت نشناختن بانک مرکزی 
اســت و دلیلی جز هدفمنــد عمل نکردن 
ندارد. اعضای خانه ملت هر یک از شــهری 
آمده اند و در صددند تا شعارهای انتخاباتی 
که در منطقه  سر دادند را به نوعی محقق 
سازند، تنها چیزی هم که این امر را ممکن 
می کند، پول اســت. بر همین اساس فشار 
بر بانک مرکزی زیاد می شــود و آن هم به 
بانک ها فشــار وارد می آورد که با سود کم 
تسهیالت بدهند، در نهایت هم تسهیالت 
فوق به دست افراد خاص می رسد.کاووسی 
در ادامه اظهار داشت: مجلس یازدهم امسال 

در کنار اختالفات ماهیتی با دولت، اولین 
تجربه بودجه نویسی را دارد که ادعاهایی 
را مطرح کرد، اما در فضای سیاسی دست 
به بده بســتان زده شــد و بر اساس آن 
نظراتی که در بودجه دولت همراه با ایراد 
بود مورد پذیرش قرار گرفت، در قبال  آن 
امتیازاتی از جمله همین وام های ارزان و 
کســری هدفمندی که در حقیقت نشان 
از نبــود برنامه اقتصادی دارد، به تصویب 
رسید، وگرنه بحث استقالل بانک مرکزی 
که اکنون طرح می شود به ۱۲ سال قبل 
برمی گــردد و موضوع جدیدی نیســت.

وی در خصــوص مورد حمله قرار گرفتن 
بانک مرکزی در کشــور بیان کرد: پایان 
تمام این داســتان ها، مــورد حمله قرار 
گرفتن بانک مرکزی اســت، در حالی که 
سیاســت ها جای دیگری طرح و نوشته 
می شــود. در واقع  مجلســی ها به دنبال 
این هستند که یا استقالل بانک مرکزی 
و رییس آن را به صورت مســتقیم مورد 

سوال قرار دهند تا بتوانند در صورت عدم 
پرداخت هزینه های تقاضا شده، استیضاح 
بانکی درباره  امور  کنند.این کارشــناس 
روند ســال آینده ابراز کرد: ســال آینده 
دارای فضایی مبهم و ابری اســت. بحث 
انتخابات ریاســت جمهوری و مذاکرات با 
آمریکا مطرح اســت، البتــه در کنار این 
موارد موضــوع کرونا تا حدودی فروکش 
خواهد کرد. در مجموع سال آینده خوب 
نخواهد بود زیرا با وجود تصمیماتی که در 
بودجه ۱۴۰۰ اخذ شــده، تقریبا تورم بر 
اساس برآورده های مراکز معتبر چنانچه 
در حد امسال نباشد، بیشتر خواهد بود و 
از نیمه دوم سال بعدی در صورتی که بنا 
باشد نرخ ارز نیمایی هم قطع شود، گرانی 
کاالهای اساسی را شاهد خواهیم بود که 
نمونه آن روغن احتکار شده است که سال 
آینده با قیمــت باالتری وارد بازار خواهد 
شد.کاووسی در ادامه افزود: افزایش قیمت 
کاالهای جهانی بعــد از کرونا را هم باید 
مورد اشــاره قرار داد که بــر بحث تورم 
کشور تاثیرگذار است. دولت برای کسب 
رضایت مردم یارانه پرداخت می کند، ولی 
سال آینده به این شــکل پیش نخواهد 
رفت، زیرا خریدهای جدید بدون یارانه در 
اختیار مردم گذارده خواهد شــد، در آن 

زمان بسیار گرانتر تمام می شود. 

یک کارشناس امور بانکی:

کسری بودجه نهایتا منجر به رشد 
نقدینگی و تورم می شود
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گزیده خبر

بیش از ۵۵ کشته و زخمی در انفجار 
افغانستان

در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شــده در هرات افغانستان 
دست کم هفت تن کشته و بیش از ۵۰ تن زخمی شدند.  به گفته 
وحیــد قتالی، والی هرات این انفجــار در نزدیکی حوزه چهاردهم 
پلیس شهر هرات روی داد.وی تصریح کرد: چندین زن و کودک در 
میان کشته شده ها هستند و دست کم ۵۳ نفر از جمله غیرنظامیان 
و نیروهای امنیتی در این انفجار آسیب دیده اند.به گفته والی هرات 
ده ها خانه و مغازه در اثر انفجار آســیب دیده اند و امدادگران برای 
کمک به افرادی که زیر آوار گرفتار شده اند به محل حادثه رفته اند.

به گزارش یورونیوز، وزارت کشور افغانستان نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد که طبق گزارش های اولیه در این رویداد ســه نیروی پلیس 
مجروح شده است و شش غیرنظامی زیرآوار مانده اند و شش خانه 
مســکونی تخریب و ۱۰ باب خانه مسکونی دچار خسارت شده اند.

وزارت کشــور افغانستان انگشت اتهام را به سوی نیروهای طالبان 
گرفت و افزود: این نوع حمالت همواره از ســوی طالبان تروریست 
انجام شــده است.هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را قبول 
نکرده اســت. بیم آن می رود که آمار کشته شده ها بسیار بیشتر از 
آمار اولیه باشــد.طبق گزارش رسانه های افغانستان، صدای انفجار 
در هرات در قســمت های مختلف شــهر به گوش رســید و باعث 
وحشــت و هراس در میان مردم شد. شــدت این انفجار به حدی 
بود که تا شعاع چند کیلومتری آن شیشه های خانه های مسکونی 
به لرزه درآمد و شکسته شد.این انفجار در حالی رخ داده است که 
روسیه روز جمعه اعالم کرد که از تشکیل دولتی موقت و فراگیر در 
افغانستان با مشارکت همه گروه ها از جمله طالبان برای اداره این 

کشور استقبال می کند.

آمریکا: 
دیپلماسی غیرمستقیم با ایران در 

جریان است
مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد که در حال حاضر دیپلماسی 
غیرمستقیم با ایران از طریق کشورهای اروپایی و دیگر کشورها در 
جریان است. »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا روز جمعه 
در یک نشست خبری مدعی شد که فرآیند دیپلماسی غیرمستقیم 
با ایران آغاز شــده و دولت آمریکا از طریق کشــورهای اروپایی و 
دیگر کشــورها با ایران در تماس است.مشــاور امنیت ملی آمریکا 
در این خصوص اظهار داشــت: »در حال حاضر دیپلماسی با ایران 
در جریان اســت، اما نه به صورت مستقیم. ارتباطاتی ]با ایران[ از 
طریق اروپایی ها و دیگــران وجود دارد که به ما امکان می دهد به 
ایران توضیح دهیم که موضع ما در زمینه رویکرد پایبندی در برابر 
پایبندی چیست و بدانیم که ایرانی ها چه موضعی دارند.«وی افزود: 
»مــا اکنون منتظریم که ایرانی ها بگویند در آینده می خواهند چه 
تصمیم بگیرند. از نظر ما کار ساده نخواهد بود، اما فرآیند دیپلماسی 
آغاز شــده و ما می توانیم از طریق دیپلماسی به اهداف خود دست 
پیدا کنیم.«مقامات دولت جدید آمریکا طی هفته های اخیر بارها 
از آمادگی دولت این کشور برای بازگشت به برجام سخن گفته اند، 
اما در عین حال اعالم کرده اند که قبل از بازگشت آمریکا به برجام، 
ایران باید به تعهدات هسته ای خود ذیل برجام بازگردد.در مقابل، 
ایران تأکید کرده اســت که آمریکا به عنوان کشوری که از برجام 
خارج شده و اقدام به وضع تحریم های شدید علیه ایران کرده است، 
باید عالوه بر بازگشت به برجام اقدام به رفع تحریم های خود علیه 
ایــران کند تا پس از آن ایران نیز اجرای تعهدات هســته ای خود 
مطابق برجام را از ســر گیرد.ایران همچنین در پاسخ به اظهارات 
مقامات آمریکایــی و اروپایی درباره تالش بــرای تقویت برجام و 
گنجاندن مسائل موشــکی و منطقه ای در آن، تصریح کرده است 

که هیچ گونه تغییری را در برجام نخواهد پذیرفت.

تخت روانچی:
 تحریم را پایان دهید

 نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد با شــرکت در کارزار جهانی »فقط 
با همدیگر« برای دسترســی همگانی به واکســن کووید۱۹، گفت: تحریم های 
غیرقانونــی را فوری پایان دهید تا جان افراد نجــات یابد. مجید تخت روانچی 
روز جمعه در یادداشت توئیتری خود نوشت: فقط با هم و از طریق یک رویکرد 
جهانی فراگیر می توانیم همه گیری را شکست دهیم.وی تصریح کرد: تحریم های 
یکجانبه غیرقانونی مانع دسترسی صدها میلیون نفر در سراسر جهان به واکسن 

کووید-۱۹ شده است. فقط با همدیگر.

 انگلیس تعداد کالهک های اتمی خود
 را افزایش می دهد

روزنامه انگلیســی دیلی تلگراف گزارش داد، انتظار مــی رود دولت لندن تعداد 
کالهک های هســته ای که می تواند ذخیره کند، افزایش دهد. براساس گزارش 
آوریل ۲۰۲۰ مرکز کنترل تسلیحات و عدم اشاعه، انگلیس حدود ۱۹۵ کالهک 
هســته ای در اختیار دارد که از آن میــان، ۱۲۰ کالهک به لحاظ عملیاتی در 
دسترس هستند. کالهک های مستقر شــده انگلیس در کنترل نیروی دریایی 
ســلطنتی است.براســاس توییت لوسی فیشر، معاون سیاســی دیلی تلگراف، 
اعالمیه رسمی درباره افزایش تعداد کالهک های هسته ای احتماال سه شنبه در 
»بررسی یکپارچه امنیت، دفاع، توسعه و سیاست خارجی« منتشر خواهد شد. 
این گزارش که ۱۶ مارس منتشــر می شود، سیاست خارجی، دفاعی، امنیتی و 
توســعه بین المللی انگلیس را توصیف خواهد کرد.در توییت فیشر، او اشاره کرد 
که انگلیس حدود ۱۸۰ کالهک ذخیره شده در اختیار دارد.افزایش بالقوه تعداد 
کالهک های ذخیره شده، اولین افزایش این چنینی از پایان جنگ سرد خواهد 
بود. انگلیس در بررسی دفاعی استراتژیک سال ۲۰۱۵ خود به کاهش »مجموع 
ذخایر تسلیحات هسته ای خود تا اواســط دهه ۲۰۲۰ تا حدود ۱۸۰ کالهک« 
متعهد شد.  دیوید کولن، مدیر سرویس اطالع رسانی هسته ای جمعه به گاردین 
گفت: اگر این به تصویب برسد، اقدامی به شدت تحریک آمیز خواهد بود. انگلیس 
همواره به کاهش دخایر کالهک خود به عنوان مدرکی در تحقق وظایف حقوقی 
خود طبق پیمان عدم اشــاعه هسته ای اشــاره می کند. اگر آنها به چندین دهه 
پیشــرفت در کاهش این تعداد پایان دهند، سیلی به صورت ۱۹۰ کشور دیگر 

عضو این پیمان خواهد بود و این نقض پیمان به حساب خواهد آمد.

با ادعای حمایت از هنگ کنگ؛
گروه ۷ علیه چین موضع گیری کرد

وزرای خارجــه گــروه ۷ با دخالت در امور داخلی چین و در راســتای تحریک 
جدایی طلبان، موضع پکــن در قبال تغییر قوانین انتخاباتی هنگ کنگ را زیر 
سوال برد.به گزارش رویترز، وزرای خارجه گروه ۷ )هفت کشور صنعتی جهان( 
از بابت بازبینی قوانین انتخاباتی هنگ کنگ از ســوی چین ابراز نگرانی کرده و 
مدعی شدند این اقدام در راستای به چالش کشیدن نظام حکومتی »یک کشور، 
دو سیستم« انجام می شود.همچنین، آنها در بیانیه ای مشترک، با طرح اتهامات 
حقوق بشری، مدعی سرکوب دموکراسی از سوی چین شدند.این در حالی است 
کــه چین در مواجهه با تحریک جریان های جدایی طلب هنگ کنگ از ســوی 
غرب، به دنبال وضع قوانینی برای صیانت از اصل یکپارچگی این کشــور است.

آمریکا و متحدانش در راستای رویکرد چرخش به ایندوپاسیفیک که بر مبنای 
تضعیف سیاست اصل چین واحد است، جریان های جدایی طلب مناطق تابع این 
کشور نظیر هنگ کنگ، تبت و تایوان را تحریک می کنند.پکن بارها به کشورهای 
غربی هشــدار داده که در چارچوب اصول بین الملل بازی کنند و از دخالت در 

امور داخلی چین بپرهیزند.

در مواجهه با اتهام فساد اخالقی؛
افزایش فشار برای استعفای »کومو«

دولتمردان دموکرات خواهان استعفای فرماندار نیویورک هستند که با اتهام فساد 
اخالقی مواجه اســت حال آنکه کاخ ســفید ترجیح می دهد موضعی منفعالنه 
در این باره اتخاذ کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اســپوتنیک، فشارها 
بر »اندرو کومو« فرماندار نیویورک که تاکنون از ســوی ۶ زن به آزار جنســی 
متهم شده، با پیوستن رهبران ارشد حزب دموکرات به جمع سیاستمدارانی که 
خواستار استعفای او هستند بسیار بیشتر شده است.با این حال، کومو می گوید 
اتهام هــا را قبول ندارد و قصــد کناره گیری هم ندارد.در حــال حاضر، »چاک 
شــومر« رئیس اکثریت دموکرات مجلس سنا و »الکســاندریا اوکازیو کورتز« 
نماینده سرشــناس نیویورک در مجلس نمایندگان، تازه ترین چهره های ارشد 
دموکرات هســتند که از فرماندار نیویورک خواسته اند استعفاء دهد.»کریستین 
جیلی براند« ســناتور ایالت نیویورک هم می گوید کومو با از دست دادن اعتماد 
مردم نیویورک روبرو است و بهتر است از مقام خود کنار برود.این در حالی است 
که »جن ســاکی« سخنگوی کاخ ســفید در واکنش به زمزمه ها مبنی بر لزوم 
کناره گیری این فرماندار دموکرات مدعی شــد که اگرچه دولت بایدن از انجام 
تحقیقات مســتقل در این باره حمایت می کند اما هیچ نظر دیگری در رابطه با 
افزایش شمار دولتمردانی که خواهان استعفای کومو هستند؛ ندارد.این اظهارنظر 
بــه طور ضمنی حاکی از عدم حمایت یا به عبارت دیگر انفعال دولت بایدن در 
قبال درخواست برای استعفای کومو است.همزمان، کومو متهم به سهل انگاری 
در مبــارزه با کووید ۱۹ و پنهان کردن آمار واقعی قربانیان این ویروس در ایالت 

نیویورک نیز هست.

سرقت اطالعات هزاران سرور در انگلیس
 یک نشــریه انگلیســی روز جمعه گزارش داد که احتماال داده های محرمانه 
هزاران ســرور در انگلیس به دلیل نقص جدی فنی در سامانه ایمیل شرکت 
مایکروسافت به سرقت رفته اســت.به گزارش دیلی تلگراف، کارشناسان یک 
مرکز امنیت ســایبری تجاری در آمریکا موسوم به شبکه پالو آلتو می گویند 
که از ۱۲۵ هزار سرور در جهان،  ۷ هزار و ۹۰۰ سرور در انگلیس آسیب پذیر 
هستند.این سرورها از ســوی شرکت های تجاری، موسسات خیریه، نهادهای 
بهداشــتی، حقوقی، دفاعی و دولتی مورد اســتفاده قرار گرفته اند. این تحول 
پس از آن صورت می گیرد که شــرکت مایکروسافت هفته پیش ادعا کرد که 
هکرهــای مورد حمایت چین از یک حفره امنیتی در ســرورهای ایمیل این 
شرکت برای سرقت اطالعات تجاری و دولتی سوء استفاده کرده اند.کارشناسان 
هشــدار داده اند که این نقص فنی به هکرها اجــازه داده تا به بانک اطالعاتی 
ایمیل ها دسترســی پیدا کرده و از آن برای باج خواهی استفاده کنند. پیشتر 
شرکت امنیتی »ایِست« هم اعالم کرده بود که بالغ بر ۱۰ گروه هکری دولتی 
به ســرورهای جهان حمله کرده اند. گفته می شود که آن ها عمدتا سرورهای 
انگلیس، آلمان، نروژ و آمریکا هدف قرار داده اند.دو روز پیش پارلمان نروژ پس 
از نزدیک به ۶ ماه از علنی شدن حمله سایبری پیشین به سامانه رایانه ای خود، 

دوباره هدف چنین عملیات نفوذی قرار گرفت.

روابط آمریکا و عربستان در دوره جید
عربســتان طی دوره چهارساله دونالدترامپ آنچه که برخالف 
قوانین بین الملل بود مرتکب شــد؛ جنایت ائتالف ســعودی 
در یمن، نقض حقوق بشــرکه همگی با پرداخت باج درقالب 
قراردادهــای چندصد میلیارد دالری نادیده انگاشــته شــد، 
حال بــا روی کارآمدن دولت بایدن این رویه تغییر می کند؟ 
تحلیلگران و ناظران بین المللی اکنون نگران آینده روابط بین 
واشنگتن و ریاض هستند که به کجا خواهد انجامید و هرگونه 
چرخش و فراز و نشــیبی دراین روابط بر مســائل منطقه ای 

تاثیرگذار خوهد بود.

 جنایت جنگ یمن
 بایــدن پس از مراســم تحلیف و در نخســتین روز ورود به 
کاخ ســفید، در راستای اجرایی سازی شــعارهای انتخاباتی 
خود، سیاســت فروش تســلیحات آمریکایی به عربستان را 
دچار تغییراتی کرد و گروه مردمی انصاراهلل یمن که از ســوی 
ترامپ در فهرســت تروریسم قرار گرفته بود، به دستور وی از 
لیست سازمان های تروریستی خارج شد، این اقدامات دولت 
آمریکا عربستانی ها را در شرایطی تازه قرار داد.»حامد ابوالعز« 
نویسنده فلسطینی در تارنمای نشریه »رای الیوم« نوشت: پس 
از حمایت های بی چون و چرای ترامپ از »محمدبن سلمان« 
ولیعهد عربستان اکنون به نظر می رسد با آغاز به کار بایدن در 
کاخ سفید شرایط به طور اساسی تغییر کرده است؛ درحقیقت 
بسیاری از شاخص ها نشان می دهد که رویکرد آمریکا درباره 
عربستان به طور کلی تغییر یافته است؛ بایدن  جنگ  یمن را 
به عنوان یک جنگ بیهوده نگاه می کند که بن سلمان شعله 

های آن را بر افروخته است.

شــرایطی که در 70 سال گذشــته ریاض هرگز آن را 
تجربه نکرده است

انتشار گزارش آمریکا در مورد قتل جمال قاشخچی، سخنگوی 
کاخ ســفید دراین باره گفته بود: آمریکا  قصد ارزیابی مجدد 

روابط با عربستان را دارد و دولت بایدن روش های موثرتری را 
در مسئول دانستن بن سلمان ولیعهد عربستان مد نظر دارد.

درهمین حال  آنتونی بلینکن  وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفته 
بود کشــور متبوع وی تنظیم مجدد روابط با عربستان را مد نظر 
دارد تا با منافع و ارزشهای آمریکا مطابقت بیشتری داشته باشد.

دولت جدید آمریکا که قصد دارد آشکارا از دولت قبلی ترامپ در 
موضوع حقوق بشر و سایر موضوعات مهم بین المللی در ارتباط 
با ریــاض فاصله بگیرد.»عریب الرنتــاوی« مدیر مرکز مطالعات 
سیاســی قدس در اردن در بخشی از گزارش خود در اندیشکده 
اردنــی »الناطور« درباره روابط دو طرف  نوشــت: روابط ریاض و 
واشنگتن در شرایط بسیار ســخت و پیچیده ای قرار گرفته که 
شاید عربستان طی ۷۰ سال گذشته این شرایط را تجربه نکرده 
چراکه  رابطه با بزرگتریــن قدرت جهانی همواره یکی از عناصر 

قدرت و ثبات ریاض به شمار می رفت.

آمریکا دیگر به عربستان چک سفید نمی دهد
درهمین حال »جیک ســالیوان« مشاور امنیت ملی رئیس 
جمهوری آمریکا  در نشســت خبری  در پاســخ به سوالی 
درباره تغییــر رویکرد دولت بایدن نســبت به عربســتان 
ســعودی افزود: رئیــس جمهوری گفت که قصد داشــت 
روابط با ســعودی را تغییر دهد و همچنــان دارد؛ نه تنها 
حمایت عربســتان از عملیات های تهاجمی سعودی به یمن 
را برداشــت بلکه تحریم هایی را علیه افراد وضع و همچنین 
گزارشی را منتشر کرد که دولت قبلی آماده انجام آن نبود. 
او گــزارش قتل جمال خاشــقچی  را از طبقه بندی خارج 
کرد.ســالیوان گفته بود: بایدن به سعودی نشان داد که در 
مسیر پیش رو، نســبت به آنچه که درباره شهروندان خود 
یا منطقه انجام می دهند، همچون دولت سابق به آنها چک 

سفید نخواهد داد.

نگرانی از چرخش به چین
درحالــی که دولت جدید بایدن قصد دارد تــا ریاض را در قبال 
مسائل حقوق بشر بخصوص در قضیه قتل خاشقچی تحت فشار 
و تحریم قرار دهد اما از سویی دیگر ناظران و تحلیلگران منطقه 
و بین الملل شاهد نوعی برخورد احتیاطی آمریکا دراین زمینه با 
عربستان هستند.برخی از تحلیلگران معتقدند فشار بیشتر آمریکا 
بر عربســتان ممکن است این کشور را به سمت چین سوق دهد 
که به ضرر موازنه استراتژیک آمریکا در رابطه با چین خواهد بود.

احتیاط آمریکا در برخورد با عربســتان، نگرانی در باره اقدامات 
متقابل ریاض علیه واشــنگتن است  که از دید مقامات آمریکایی 
ممکن اســت منافع حیاتی اقتصادی و امنیتی آمریکا در منطقه 
حساس خلیج فارس و خاورمیانه را به خطر اندازد.اظهارات اولیه 
بایدن نشــان می دهد که آمریکا رقابت اصلی و واقعی خود را در 
بسیاری از زمینه ها از جمله در زمینه تجارت بین المللی و مسائل 
امنیتی و سیاسی در شرق آسیا با چین می داند. گسترش روابط 
چین با کشورهای غنی از نظر انرژی می تواند امتیاز بسیار مهمی 

برای آن کشور و در عین حال به ضرر آمریکا باشد.

عربستان: برای تسلیحات آمریکا جایگزین وجود دارد
درحالی که تحلیلگران بر این باورند که در صورت اعمال فشارهای 
بیشتر واشنگتن این موضوع  امکان چرخش ریاض به سوی پکن 
را می تواند به دنبال داشــته باشــد درباره توقف فروش سالح از 
ســوی آمریکا، برای آن هم گزینــه ای دارند.»عبد الرحمن بن 
مساعد بن عبد العزیز آل سعود«  در گفت وگو با شبکه تلویزیونی 
دولتی سعودی گفته بود: آمریکا یک ابر قدرت است اما عربستان 
برای تامین نیاز خود از گزینه های جایگزین برخوردار است. وی 
در این مصاحبه  تلویحا به فرانسه و انگلیس به عنوان گزینه های 
جایگزین برای خرید جنگ افزارهای نظامی اشاره کرد.درنهایت 
منافع مشترک سیاســی، اقتصادی و امنیتی  واشنگتن و ریاض  
در سیاست جهانی و منطقه ای باعث نخواهد شد تا این دو را در 

موضع تخاصم، دشمنی و تخریب روابط قرار دهد.

نشریه ویک در یادداشتی نوشت، آمریکا 
با خروج یک جانبه از برجام و وارد کردن 
خســارات اقتصادی از طریق بازگرداندن 
تحریم هــا، به ایران بدهکار اســت و باید 
ِدین خود را ادا کند.، نشــریه »ویک« روز 
جمعه در یادداشتی به قلم »برایان کوپر« 
نوشت، »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
باید تحریم ها علیه ایران را برداشته و برای 
بازگشت به برجام، حسن نیت نشان دهد.

در این یادداشــت آمده است: »جو بایدن 
در تبلیغات انتخاباتی خود در سال ۲۰۲۰ 
وعده داد که هر تالشــی که بتواند برای 
بازگشــت به برجام انجام خواهد داد اما 
پنجاه روز پس از آغاز ریاســت جمهوری 
او، پیشــرفتی در این زمینه حاصل نشده 
و توافق ]هســته ای[ در آستانه فروپاشی 
است«.کوپر می نویسد:  »اکنون که بایدن 
رئیس جمهور است، باید به عنوان بخشی 
از مذاکرات برای بازگشت به برجام، طیف 
گسترده ای از تحریم های ایران را لغو کند 
تا هم حســن نیت خود را نشــان دهد و 
هم در راســتای کمک های بشردوستانه 
گام برداشــته باشــد. آمریکا آسیب های 
شــدیدی به دولت و مــردم ایران که در 
بحران شیوع ویروس کرونا به سر می برند، 
وارد کرده اســت. آمریکا در این خصوص 
نسبت به ایرانی ها ِدین به گردن دارد«.وی 
می افزاید:  »در این زمینه، مانع دیپلماتیک 
این اســت که دولت بایدن اصــرار دارد 
پیــش از لغو هرگونه تحریــم،  ایران باید 
به تعهدات خود در ایــن توافق بازگردد، 
در حالی کــه ایران عکــس آن را طلب 
می کند. همان طور که بایدن ماه سپتامبر 
)شــهریور( در یادداشتی در ســی اِن اِن 
نوشــت، »اگر ایران به پایبندی کامل به 
توافق هسته ای بازگردد ایاالت متحده به  
عنوان نقطه آغازی برای مذاکرات متعاقب، 
به این توافق باز خواهد گشت«. در مقابل، 
حســن روحانی رئیس جمهور ایران روز 
چهارشنبه گفت »آمریکا اولین طرفی بود 
که توافق را نقض کرد و باید اولین طرفی 
باشد که به آن بازمی گردد««.در ادامه این 
یادداشت آمده است: »جهت بررسی اینکه 
کدام گزاره درست باشد، باید به دیدگاه ها، 
تاریخچه دیپلماتیک و بســتر راهبردی 
گسترده تر متکی باشد. درخصوص دیدگاه 
اول، هیچ بحثی وجود نــدارد که ایاالت 
متحده سخت در اشــتباه است. ایران با 

حسن نیت به توافق هســته ای پیوست 
و حتی پس آنکــه دونالد ترامپ ]رئیس 
جمهور ســابق آمریکا[ به طور ناگهانی به 
آن خیانــت کرد، ایران بــه تعهدات خود 
پایبند مانــد )احتماالً به خاطر نفرتش از 
هرکاری که ]باراک[ اوباما ]رئیس جمهور 
اســبق آمریکا[ انجام داده بود و تالش او 
برای تشــویق جنگ طلبان دیوانه(. بعد از 
آن ترامپ دســت به ترور قاسم سلیمانی 
فرمانده ایرانی زد که موجب خشم رهبران 
ایران و عراق شد و چرخه ای از خشونت ها 
بــرای اقدام متقابل را آغــاز کرد که تا به 
امروز ادامه دارد«.کوپر در یادداشت خود 
می افزایــد: »هنگامی که ترامپ تحریم ها 
علیــه ایــران را بازگردانــد، اقتصاد این 
کشــور را به طور اساســی مورد آسیب 
قــرار داد. تورم به ســرعت افزایش یافت 
و در برخی کاالهای اساســی به ویژه مواد 
دارویی کمبود ایجاد شــد. همچنان که 
بیمارستان های این کشور بدون دسترسی 
کافی به اقــالم محافظتــی و تجهیزات 
حیاتی بــرای درمان بیمــاران مبتال به 
کوویــد-۱۹ تقال می کردنــد، این امر به 
میزان زیادی اوضــاع همه گیری ویروس 
کرونــا را در آنجا بدتر کرد. بدون شــک 
هزاران نفر در نتیجه مســتقیم اقدامات 
آمریکا جان خود را از دســت دادند«. او 
در ادامه می نویســد: »عالوه بر این، ایران 
به لحــاظ تاریخی نیز دالیلــی برای عدم 
اعتمــاد به آمریکا دارد. در ســال ۱۹۸۸ 
نیروهای آمریکا یک هواپیمای غیرنظامی 
ایران را هــدف قرار داده و ۲۹۰ را به کام 
مرگ کشاند. آمریکا در خالل تجاوز عراق 
به خاک ایران، با پول و تمرینات نظامی و 
حمایت دیپلماتیک از بغداد پشتیبانی کرد 
که به طوالنی شــدن این جنگ به مدت 
هشت سال و جان باختن بین سیصد هزار 
تا یک میلیون ایرانی منجر شد و البته که 
سازمان سی آی اِی در کودتای سال ۱۹۵۳ 
در ایران نقش داشــت«.در این یادداشت 
آمــده اســت : »از نظر بســتر راهبردی، 
واقعیت این است که صرف نظر از این که 
منافع جدی آمریکا را چطور تعریف کنید، 
ایران اهمیت چندانی به آن ها نمی دهند. 

ایران کشوری با وسعت و درآمد متوسط در 
آن سوی کره زمین است. ایران نشان داده 
به جز در مواردی کــه نیروهای آمریکایی 
)بدون دلیل موجه( درســت پشت درهای 
این کشــور باشــند یا مقامات ارشد ایرانی 
را هدف قــرار دهند )باز هــم بدون دلیل 
موجه(، هیچ تمایلی به حمله به آمریکایی ها 
نــدارد. تصور کنید اگــر ایرانی ها در تمام 
مرزهــای کانادا و مکزیــک پایگاه نظامی 
داشــتند، اقتصاد ما را با تحریم تحت فشار 
قــرار می دادند و هر از گاهی اعضای دولت 
بایدن را هــدف قرار می دادند، آمریکایی ها 
چه احساسی پیدا می کردند«.این یادداشت 
می افزاید: »به طور خالصه، ایران تمام دالیل 
ممکن  برای بی رغبتــی ]در برابر مذاکره 
با آمریــکا[ را دارد. همان طــور که بایدن 
نوشــت، آمریکا عهدشکنی کرد و ترامپ با 
بی مالحظگی، سیاستی را دور انداخت که 
قصدش امن نگه داشــتن آمریکا بود و حاال 
آمریکا باید اندکی حســن نیت نشان دهد. 
این حداقل کاری است که می توانیم انجام 
دهیم. انجــام این کار برخــالف اظهارات 
جنگ طلبان امپریالیســت تشنه به خون، 
موجــب کاهش احتمــال درگیری آمریکا 
در یــک جنگ غیر قابل پیروزی در فاصله 
هفت هزار کیلومتــری مرزهایش خواهد 
شد«.کوپر می نویسد:  »دریافت دلیل اینکه 
چرا بایدن همچنان مردد است، کار سختی 
نیســت. دلیل آن توده امپریالیستی است 
که ظرف ســال های گذشته برای جنگ با 
ایران مصمم بــوده و در حال البی به نفع 
اســرائیل و عربستان ســعودی است. این 
نیروها قدرت تأثیرگذاری باالیی در کنگره 
دارند و به همین دلیل بود که ســناتورها 
وندی شرمن گزینه بایدن به عنوان معاون 
وزیر امور خارجه را به خاطر نقشــی که در 
توافق هسته ای داشت سوال پیچ  مذاکرات 
کردند. شــخص بایدن نیز مدت ها اســت 
که در ایــن تحرکات، درگیر اســت«.وی 
در ادامه می افزایــد: »تصمیم اخیر بایدن 
در اینکــه اجــازه داد محمد بن ســلمان 
ولی عهد ســعودی از قتل جمال خاشقچی 
ســتون نویس روزنامه واشــنگتن پســت 
قســر در برود، این امر را به روشنی نشان 

می دهد. یادداشــت او درباره ایران مملو از 
لفاظی های تند درخصــوص »چالش های 
رژیم ایــران برای منافــع امنیتی آمریکا« 
اســت. اما در مورد عربســتان سعودی با 
»متحدی« ســروکار داریم که در مواردی 
به منافع آمریکا ضرر می رساند. با این حال 
به این دلیل که بن سلمان میلیون ها دالر 
رشــوه قانونی در واشنگتن خرج می کند و 
بخــش عمده فرهیختــگان آمریکایی هم 
ســاده لوح و فاسد هستند، او می تواند قسر 
در برود«.کوپر در پایان می نویسد:  »تمامی 
این ها آزمونی بر قصد ادعایی بایدن جهت 
تغییر در سیاســت خارجی آمریکا است. او 
باید در این راستا، در مقابل ماشین جنگ 
امپرالیستی و گماشتگان فاسد کشورهای 
دیگر که می خواهــد با ارتش آمریکا مانند 
اسباب بازی شخصی رفتار کنند، ایستادگی 
کنــد. اگر او نتواند ایــن کار را انجام دهد، 
ســابقه اش در خصوص سیاســت خارجی 
اساســاً مشابه با دونالد ترامپ خواهد بود«.

دولت آمریکا اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ با 
نقض تعهداتش از ایــن توافق مورد تأیید 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد خارج 
شد. ایران تا یک سال بعد از خروج آمریکا 
به طور کامل تعهداتش در توافق هسته ای 
را اجرا کرد و به کشورهای اروپایی که وعده 
جبــران آثار این خــروج را می دادند برای 
عمل به تعهداتشــان فرصت داد. یک سال 
بعــد که دولت های اروپایی نتوانســتند به 
وعده هایشــان عمل کنند تهران اعالم کرد 
طبق مفاد مندرج در توافق هســته ای طی 
چند گام تعهداتش در توافق هســته ای را 
کاهش خواهــد داد.اکنون مقام های دولت 
بایدن اعالم کرده اند که  قصد دارند آمریکا 
را به توافق هســته ای برجام بازگردانند. با 
وجود این، دولت جدید آمریکا هنوز ســاز 
و کار خود برای بازگشت به توافق هسته ای 
را مشخص نکرده است. اعضای تیم بایدن 
در اظهاراتی مبهــم می گویند قصد دارند 
از بازگشــت به برجام به عنــوان مبنایی 
برای »قوی تر و طوالنی تــر کردن« توافق 
اسالمی  کنند.جمهوری  استفاده  هسته ای 
ایران تصریــح کرده که با توجــه به آنکه 
واشــنگتن طرفی بوده کــه توافق را نقض 
کرده و کاهش تعهدات تهران در واکنش به 
اقدام غیرقانونی آمریکا انجام شده هر گامی 
از سوی تهران بعد از رفع تحریم ها صورت 

خواهد گرفت.

ویک: 
آمریکا به ایران بدهکار است

رئیس دولت موقت بولیوی بازداشت شد
 بــه دنبال حکم دادگاه عالی بولیوی، »جنینه آنِیس« رئیس دولت موقت این کشــور، ســاعاتی پیش به اتهام طــرح ریزی و راه اندازی کودتای نوامبر ۲۰۱۹ )آبــان ۹۸( علیه »اوو مورالس« 
رئیس جمهوری پیشــین بولیوی دســتگیر شد.»ادواردو ِدل کاستیو« وزیر دولت بولیوی با انتشــار پیامی در صفحه توییترش ضمن تایید خبر بازداشت سناتور آنِیس نوشت، وی هم اکنون در 
بازداشــتگاه پلیس قرار دارد.به گزارش نشــریه بولیویایی ال دبِر، دادگاه بولیوی روز گذشــته با صدور حکمی، دستور بازداشت »جنینه آنِیس« و پنج نفر از وزیران دولت وقت به جرم حمایت از 
تروریسم و توطئه را صادر کرد.آنِیس پس از دستگیری با رد این اتهام، مدعی شد که او قربانی »آزار سیاسی« شده است.در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بولیوی در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ 
)۲۸ مهرماه ۹۸( که در دور نخست مورالس پیروز شد، سازمان کشورهای آمریکایی )OAS( واقع در واشنگتن، بعد از راه اندازی اتهام تقلب در انتخابات و تظاهرات اعتراض آمیز در بولیوی، باعث 
برکناری مورالس شد.اوو مورالس که نخستین رئیس جمهوری بومی بولیوی بود، پس از ۱۳ سال حکومت بر بولیوی، در پی نامزدی برای چهارمین دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹، پس 
از کودتای ارتش تحت حمایت سازمان کشورهای آمریکایی،  از مقام خود کناره گیری کرد و به آرژانتین رفت.پس از استعفای مورالس در ۱۰ نوامبر )۱۹ آبان ماه( و پناهنده شدنش به مکزیک، 

آنِیس خود را رئیس جمهوری موقت اعالم کرد. از آن زمان، دولت موقت بولیوی سیاست های راست گرایانه در پیش گرفت و به دنبال روابط قوی با آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.
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محققان »دانشــگاه ایالتی اوهایو« در مطالعه اخیرشــان نشان دادند که 
تحریک الکتریکی می تواند بــه رگ های خونی کمک کند تا گلبول های 
ســفید و اکسیژن را به زخم ها منتقل کرده و باعث تسریع در روند ترمیم 
زخم شــود.به گزارش مدیکال اکســپرس، این مطالعه نشان داد تحریک 
الکتریکی ثابت باعث افزایش نفوذپذیری در رگ های خونی می شود که این 
موضوع بینش جدیدی در مورد رشد رگ های خونی جدید فراهم می کند.

یافته ها نشان می دهد که تحریک الکتریکی باعث افزایش نفوذ پذیری رگ 
خونی می شود که این امر می تواند به تسریع روند بهبودی زخم کمک کند. 
رگ های خونی برای ترمیم زخم بســیار مهم هستند. آنها در سراسر بدن 
حرکت می کنند و به دلیل مواد مغذی، سلول ها و مواد شیمیایی که دارند، 

می توانند به کنترل التهاب ناشی از آسیب کمک کنند.

به گــزارش آی ای، درچنین زمان هایی، راه حل های ســازگار با 
محیط زیســت برای حل این مشــکالت که به ســرعت در حال 
گســترش هســتند مورد نیاز اســت. به عنوان مثال یک ماسک 
 Marianne De(مبتکرانــه جدید که توســط ماریان دی گــروت
Groot( طراح شــرکت هلندی Pons Ontwerp یک ماسک زیست 
تجزیه پذیــر به نام ماری بــی بلوم)Marie Bee Bloom( ســاخته 
اســت.تمام بخش های این ماسک زیســت تجزیه پذیر است.ایده 
ماسک های زیســت تجزیه  پذیر زمانی ایجاد شــد که طراح آن 
ماســک های مصرف شــده را در گوشــه و کنار خیابان، در میان 
زباله ها و روی شاخه های درختان دید.این ماسک منحصر به فرد 

از الیه های »کاغذ برنج«

ناســا اخیرا در حال طراحی یک بال ساکت برای کاهش آلودگی صوتی 
فرودگاه ها اســت.به گزارش گیزمگ، ناســا به عنوان بخشــی از پروژه 
»فناوری پیشــرفته حمل و نقل هوایی«)AATT( در حال طراحی یک 
بال جدید اســت و هدف آن نیز کاهش صدای هواپیما هنگام برخاست 
و فرود است.وقتی کسی به آلودگی صوتی هواپیما اشاره می کند، غالباً 
اولین چیزی که به ذهن خطور می کند صدای موتورهای جت است که 
سبب حرکت وسیله نقلیه در آسمان می شود اما بدنه ی هواپیما و به ویژه 
بال ها نیز می توانند سر و صدای زیادی ایجاد کنند که این امر به دلیل 
فشــار جریان هوا بر نیروی برآر و روی سطوح کنترل است. هنگامیکه 
هواپیما به آرامی از طریق هوای متراکم در ارتفاع کم در حال پرواز است 

این صدا به بلندترین حد خود می رسد.

 نقش برق در تسریع روند 
بهبود زخم ها

ماسک تجزیه پذیری که پس از 
کاشته شدن جوانه می زند!

ایده ناسا برای کاهش آلودگی 
صوتی فرودگاه ها

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

زانو زدن یک راهبه در مقابل پلیس میانمار با درخواست عدم سرکوب 
تظاهرات مردمی در شهر یانگون/ خبرگزاری فرانسه

فراری مونزا SP1، زیباترین خودروی پرفورمنس تاریخ!
به سختی می توان درباره زیبایی نظری قاطع داشت. معموالً تعریف زیبایی از فردی به فرد دیگر متفاوت است و نمی توان فرمول ساده ای را 
برای همه در نظر گرفت. نسبت طالیی یک معادله ریاضی است که برای تخمین ایده آل های تناسبات اشیا بکار می رود و Carwow تصمیم 
گرفته از این فرمول در خودروها استفاده کند. این وب سایت از نسبت طالیی برای فهمیدن اینکه کدام خودروی پرفورمنس در ۷۰ سال 
 2۰19 SP1 اخیر زیباترین نمونه بوده استفاده کرده است.عنوان زیباترین خودروی پرفورمنس تاریخ از نظر نسبت طالیی به فراری مونزا
رسیده است. این یک عنوان بسیار بزرگ برای سوپرکاری تک نفره است. نزدیک به ۶2 درصد تناسبات فراری در این خودرو با نسبت طالیی 
هماهنگ بوده اند. مونزا SP1 همچنین از طراحی بسیار منحصربه فردی سود می برد. ایتالیایی ها از این خودرو در سال 2۰1۸ و به عنوان 
محصول سری آیکنا رونمایی کردند. محصوالت سری آیکنا ترکیبی از استایل خاص محصوالت دهه ۵۰ میالدی فراری با تکنولوژی های 
مدرن هستند. SP1 بر پایه سوپرکار فراری ۸12 سوپرفست شکل گرفته است.اما رتبه دوم در این لیست به فورد GT4۰ 19۶4 با درصد 
هماهنگی ۶1.۶4 رسیده است. فراری GTC ۳۳۰ اسپچیاله 19۶۷، لوتوس الیزه 19۷۵ و فراری GTO 2۵۰ 19۶2 نیز رتبه های بعدی را به 

.19۶۷ P4 ۳۳۰ استینگری 19۶2 رسیده و پایین تر از آن نیز فراری C2 دست آورده اند. رتبه ششم به شورولت کوروت

لیگ قطر هم مشتری کریستیانو رونالدو شد
باتوجه به جدایی احتمالی کریستیانو رونالدو از یوونتوس از لیگ ستارگان قطر به عنوان یکی از مقصدهای او یاد شد.به گزارش 
ســعودی اسپورت، کریستیانو رونالدو برای سومین سال پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا با یووه ناکام ماند.رونالدو با رئال مادرید 4 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کرد اما در یوونتوس نتوانســت عملکرد خوبی در این رقابت داشــته باشد.یووه در فصل 
جاری لیگ قهرمانان اروپا با شکست برابر پورتو در یک هشتم حذف شد و نتوانست به جمع هشت تیم راه پیدا کند.بعد از حذف 
یوونتوس از لیگ قهرمانان احتمال جدایی کریستیانو رونالدو از تیمش بسیار جدی شده است.سایت sportcafe24  اعالم کرد که 
رونالدو سه راه حل بیشتر ندارد؛ یا اینکه به منچستر یونایتد برگردد و یا اینکه راهی لیگ ستارگان قطر شود و یا اینکه راهی لیگ 
آمریکا شود.این سایت با تاکید جدایی رونالدو از یوونتوس، از لیگ ستارگان قطر به عنوان یکی از مقصدهای اصلی این فوق ستاره 
پرتغالی یاد کرد.رونالدو ۳۶ سال سن دارد. او یک سال دیگر با یوونتوس قرارداد دارد. رقم باالی دستمزد این بازیکن باعث شده 
است تا یووه در این شرایط مالی سخت ناشی از کرونا به فروش او عالقه داشته باشد.البته در یکی دو روز اخیر بعضی از رسانه ها 

هم از عالقه رونالدو برای بازگشت به رئال مادرید نوشتند.

چون زلف تو ام جاان رد عین رپیشانی
چون باد سحرگاهم رد بی سر و سامانی

من خاکم و من گردم من اشکم و من رددم
تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی

خواهم هک رتا رد رب بنشانم و بنشینم
ات آتش جانم را بنشینی و بنشانی من چشم رتا مانم تو اکش مرا مانیای شاهد افالکی رد مستی و رد پاکی

یی و پنهانیرد سینه سوزانم مستوری و مهجوری رم پیدا رد دیده بیدا من زمزهم عودم تو زمزهم رپدازی
من سلسله موجم تو سلسله جنبانی

فرهنگ

پیشنهاد

 اسکار سینمای فرانسه برای 
»خداحافظ احمق ها«

برنــدگان چهــل و ششــمین دوره جوایز ســزار با 
اعطای جایــزه بهترین فیلم بــه »خداحافظ احمق 
ها« معرفی شــد.به گزارش هالیوود ریپورتر، کمدی 
ســیاه »خداحافظ احمق ها« به کارگردانی »آلبرت 
دوپونته« با کسب هفت جایزه از جمله بهترین فیلم 
و کارگردانی، برنده بزرگ جوایز ساالنه آکادمی فیلم 
فرانسه )سزار( شد.این فیلم همچنین جوایز بهترین 
بازیگر نقش مکمل مــرد )نیکالس ماری(، فیلمنامه 
اصلی، فیلمبرداری، طراحی تولید و همچنین جایزه 

انتخاب مردم را از این رویداد به خود اختصاص داد.
داستان کمدی  »خداحافظ احمق ها« درباره زنی با 
بیماری جدی اســت که در تالش است با کمک دو 
نفر، فرزند گمشــده خود را پیدا کند.فیلم »دو نفر از ما« بــه کارگردانی  »فیلیپه منگه تی« که 
امسال نماینده سینمای فرانسه در جوایز اسکار است هم موفق به کسب جایزه بهترین فیلم اول از 
آکادمی سزار شد و جایزه بهترین فیلم خارجی هم به فیلم دانمارکی  »راند دیگر« ساخته »توماس 
وینتبرگ« رســید.فیلم »چیزهایی که می بینیم، چیزهایی که انجام می دهیم« ساخته »امانوئل 
موره« که با نامزدی در 1۳ بخش، پیشتاز این جوایز بود در نهایت تنها یک جایزه بهترین بازیگر 
مکمل زن )امیلی دکوئن( را دریافت کرد.»چیزهایی که می گوییم، چیزهایی که انجام می دهیم« 
که با عنوان »روابط عاشقانه« نیز شناخته می شود، پیش از این موفق به کسب جایزه بهترین فیلم 

از جوایز لومیر فرانسه شده است.

 دروغ گویی روی مبل
رمان دروغ گویی روی مبل اثر دیگری از اروین د.یالوم 
اســت که اگر بــه موضوعات روان درمانی و فلســفه 
اگزیستانسیال عالقه داشته باشید، بعید است اسم او 
را نشــنیده و یا کتاب های او را مطالعه نکرده باشید. 
یالوم عالوه براینکه یک درمانگر سرشــناس است، در 
زمینه داستان نویســی هم خــودش را به عنوان یک 
اســتاد به تمام معنا به جهانیان معرفی کرده اســت.

دروغ گویــی روی مبل نیز، کتابی حاصــل از علم و 
هنر است. علمی که ســال ها یالوم از آن برای بهبود 
بیمارانش استفاده کرده است و هنر داستان گویی که 
بارها در کتاب هایش به کار برده است. دکتر محمدرضا 
فیاضی بردبار – ویراستار علمی کتاب – در مقدمه خود 
بر رمان دروغ گویی روی مبل چنین می نویسید:یالوم پیر نوید بخش آگاهی های عمیق تری در ذهن 
بشر اســت. چون نه تنها پزشک، بلکه بسی بیش تر از آن، پیر روان پزشک ادبیات است، و ما را به 
تخیلی عمیق فرومی برد. در این خلســه ی شیرین که بشر اولیه آن را داستان نامید، ما چیزهایی 
را تجربه می کنیم که شــاید در عالم واقع، عرف و قانون به ما اجازه ی چنین تجربه ای را ندهند. 
همان طور که چای مان را می نوشــیم، همراه قهرمان یالوم روی مبل روان کاوری دراز می کشیم و 
همراه شــخصیت  یالوم دروغ می گوییم، بدون این که وجدان مان دردی بگیرد و نگران بازخوردش 
باشــیم. کتاب دروغ گویی روی مبل، این رمان جذاب، قبل از این که تجربیات یالوم در روان کاوی 
باشــد، یک رمان است. رمان کامل با همه ی جدال ها و کشش های انسانی. یالوم انسان هایی را به 
چالش می کشد که خودشان از پس خودشان برنیامده اند و نیازشان به شخِص درمان گر، آن ها را 

روی مبل روان کاوی کشانده است.

چهره روز

 )Irvin David Yalom :اروین دیوید یالوم  )به انگلیســی
)متولد 19۳1، واشــینگتن دی ســی، ایــاالت متحده 
آمریکا( ، روانپزشک هستی گرا و نویسنده آمریکایی است. 
در ســال 19۵۶ در بوستون در رشته پزشکی و در سال 
19۶۰ در نیویورک در رشته روانپزشکی فارغ التحصیل 
شــد و بعد از خدمت ســربازی، در ســال 19۶۳ استاد 
دانشگاه استنفورد شد. در همین دانشگاه بود که الگوی 
روانشناسی هســتی گرا یا اگزیستانسیال را پایه گذاری 
کرد. یالوم هم آثار دانشگاهی متعددی تألیف کرده است 
و هم چند رمان موفق دارد. او جایزه انجمن روان پزشکی 
آمریکا را در سال 2۰۰2 دریافت کرد، اما بیشتر به عنوان 
نویسنده رمان های روانشــناختی، به ویژه رمان مشهور 
وقتی نیچه گریست شهرت دارد. »اروین یالوم« پایه گذار الگوی روانشناسی هستی گرا یا اگزیستانسیال 
اســت. او نخستین روان شناسی است که توانسته با دانش گسترده در حوزه ی روان شناسی و مطالعه ی 
فلسفه ی افرادی مانند ارسطو و سقراط، نگاه تازه ای به علم روان شناسی و روان کاوی ایجاد کند. او موفق 
شد در سال 2۰۰2 جایزه ی انجمن روان پزشکی آمریکا را دریافت کند.یالوم با استفاده از نبوغ نویسندگی 
خود، یک قدم از سایر روان شناسان جلوتر است. او با داستان های ساده و جالبی که از تجربیات خود و 
دیگران در کتاب هایش حرف می زند، حتی توانسته مردم عامه را هم با خود همراه کند، ضمن این که 
در میان روان شناســان و روان کاوهای دیگر هم طرف داران زیادی دارد. یالوم معتقد اســت که در زمان 
حاضر و با توجه به تمام امکانات و پیشرفت های علمی، کار اشتباهی است که بخواهیم فقط به آموزه ها 
و یافته های یونگ و فروید اکتفا کنیم. از دید او روح و روان انســان مخصوصا در دوران معاصر آن قدر 

پیچیده شده که باید به دنبال روش های جدیدی برای روبه رو شدن با مسائل روحی و روانی باشیم.

اروین دیوید یالوم
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